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Корисници Сврха 

Предузећа, реализатори програма 

образовања/обучавања, државни 

субјекти, синдикати 

Планирање развоја људских ресурса, 

образовање и запошљавање 

Учесници у изради и евалуацији 

програма образовања и обучавања 

Програмирање образовања и обучавања 

Школе, високошколске институције, 

организације, предузећа и лица која уче  

Акредитација реализатора програма 

Наставници, инструктори, лица која уче Реализација програма образовања и 

обучавања 

Испитна тела, испитивачи и кандидати Сертификација 

Саветници, лица која уче или се 

опредељују за занимање 

Каријерно вођење и саветовање 

Јавна служба и агенције за 

запошљавање, предузећа и лица која 

траже посаo 

Посредовање при запошљавању 

Државне институције, јавне службе, 

фондови, ... 

Утврђивање политике  и стратегије у датом 

ресору, вођење евиденција у образовању, 

запошљавању, раду, статистици, социјалном 

осигурању, итд 
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Ниво Врсте образовања 

1. Основно образовање и васпитање; Основно образовање одраслих  

2. 
Стручно оспособљавање (1 година); Образовање за рад (2 године) 

Обучавање (120 – 360 сати обуке) 

3. 
Средње стручно образовање (3 године) 

Неформално образовање одраслих (мин. 960 сати обуке) 

4. Средње образовање – стручно, уметничко, гимназијско (4 године) 

5. Мајсторско и специјалистичко образовање 

6. 

6.1 
Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)  

Основне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)   

6.2 
Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ) 

Специјалистичке струковне студије (ССС, 180+60 ECПБ) 

7. 
7.1 

Интегрисане мастер академске студије (ИМАС, макс. 360 ЕСПБ) 

Мастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ) 

Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ) 

7.2 Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ) 

8. 
8.1          / 

8.2 Докторске студије (ДС, 180 ЕСПБ) 
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•  Осам нивоа, са поднивоима за квалификације у високом образовању, 

•  Описи знања, вештина, способности и ставова неопходних за обављање посла или даље 

учење – дескриптори  

 

 

 

 

 

Н

ИВО 
ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

6.1 

Поседује 

напредна 

академска 

и/или стручна 

знања која се 

односе на 

теорије, 

принципе и 

процесе 

укључујући 

вредновање, 

критичко 

разумевање и 

примену у 

области учења 

и/или рада. 

Решава сложене 

проблеме у области 

учења и/или рада у 

стандардним условима. 

Примењује вештине 

успешне комуникације 

у интеракцији и 

сарадњи са другима из 

различитих друштвених 

група.  

Користи опрему, 

инструменте и уређаје 

релевантне за област 

учења  и/или рада. 

Предузимљив је у решавању 

проблема у стандардним условима. 

Води сложене пројекте самостално и 

са пуном одговорношћу. 

Примењује етичке стандарде своје 

професије. 

Организује, контролише и обучава 

друге за рад. 

 Анализира и вреднује различите 

концепте, моделе и принципе 

теорије и праксе. 

Испољава позитиван однос према 

значају целоживотног учења у 

личном и професионалном развоју. 
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Н

ИВО 
ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

6.2 

Поседује 

напредна 

академска 

и/или стручна 

знања која се 

односе на 

теорије, 

принципе и 

процесе 

укључујући 

вредновање, 

критичко 

разумевање и 

примену у 

области учења 

и/или рада. 

Решава сложене 

проблеме у области 

учења и/или рада у 

нестандардним 

условима. 

Примењује вештине 

успешне комуникације 

у интеракцији и 

сарадњи са другима из 

различитих друштвених 

група.  

Користи опрему, 

инструменте и уређаје 

релевантне за област 

учења и/или рада. 

Предузимљив је у решавању 

проблема у нестандардним 

условима. 

Води сложене пројекте самостално и 

са пуном одговорношћу. 

Примењује етичке стандарде своје 

професије. 

Организује, контролише и обучава 

друге за рад.  

Анализира и вреднује различите 

концепте, моделе и принципе 

теорије и праксе унапређујући 

постојећу праксу. 

Испољава позитиван однос према 

значају целоживотног учења у 

личном и професионалном развоју. 
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Н

ИВО 
ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

7.1 

Поседује 

високо 

специјализован

а академска 

и/или стручна 

знања која се 

односе на 

теорије и 

принципе,  

процесе 

укључујући 

вредновање, 

критичко 

разумевање и 

примену у 

области учења 

и/или рада. 

Решава сложене 

проблеме на 

иновативан начин који 

доприноси развоју у 

области учења и/или 

рада.  

Управља и води 

сложену комуникацију, 

интеракцију и сарадњу 

са другима из 

различитих друштвених 

група.  

Примењује сложене 

методе, инструменте и 

уређаје релевантне за 

област учења и/или 

рада. 

Делује предузетнички и преузима 

руководеће послове. 

Самостално и са пуном одговорношћу 

води најсложеније пројекте. 

Планира и реализује научна и/или 

примењена истраживања. 

Контролише рад и вреднује 

резултате других ради унапређивања 

постојеће праксе. 
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6.1 

 Основне академске студије 

(ОАС, 180  ЕСПБ) 

 Основне струковне студије 

(ОСС, 180 ЕСПБ) 

Више образовање у трајању од две 

до три године студија (6.1 ССС) 

Први степен факултета (до 2005. 

године, 6.1 ССС) 

 

6.2 

 Основне академске студије 

(ОАС, 240) 

 Специјалистичке струковне 

студије (ССС, 180+60 ЕСПБ) 

 Више образовање са 

специјализацијом у трајању до 

годину дана (6.2 ССС) 

 

 

7.1 

 Интегрисане академске 

студије (ИАС, макс. 360 

ЕСПБ) 

 Мастер академске студије 

(МАС,180+120 или 240+60 

ЕСПБ) 

 Мастер струковне студије 

(МСС, 120 ЕСПБ) 

 Основне (дипломске) студије у 

трајању од четири до шест година 

(до 2005. године, 7.1 ССС) 

НИВО 

У

ПОРЕДНА ТАБЕЛА НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈА И ВРСТА 

ОБРАЗОВАЊА – „БОЛОЊА“ И СТАРИ ПРОГРАМИ 



•Квалификација је формално признање 

стечених компетенција  

 

•Појединац стиче квалификацију када 

надлежно тело утврди да је достигао 

исходе учења у оквиру одређеног нивоа и 

према задатом стандарду квалификације, 

што се потврђује јавном исправом 

(дипломом или сертификатом). 
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•Према дефиницији, НОКС утврђујe, између осталог  

... процесe и институције (тела, организације) 

одговорне за утврђивање квалификација и 

стандарда квалификација...  

• Један од циљева успостављања НОКСа је  

... развој стандарда квалификација заснованих на 

захтевима тржишта рада и друштва у целини... 

•  Један од принципа НОКСа је  

... заснованост на стандардима квалификација и 

исходима учења... 
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 - назив и шифра у Регистру квалификација, 

 - кôд (скуп података о идентификацији и разврставању квалификације 
по НСКЗ и ISCO-08), 

 - ниво и врста квалификације 

 - сектор и стручна област квалификације  

 - предуслови за стицање квалификације, 

 - проходност квалификације у систему квалификација, 

 - обим квалификације (минимално трајање или мин. број кредита),  

 - опис рада (стандард занимања исказан компетенцијама),  

 - исходи учења (исходи знања, вештина, способности и ставова), 

 - начин провере остварености исхода (врста испита и законски основ), 

 - врста јавне исправе и тело надлежно за њено издавање, 

 - референтни подаци о квалификацији (надлежно тело и датум 
одобравања, ознака верзије, датум ревизије, датум уписа у 
Регистар). 
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 Врсте квалификација (у НОКСу према начину стицања)  

-Формалне, стечене формалним образовањем, о чему се издаје 
диплома или уверење, као јавна исправа 

-Квалификације које се стичу неформалним образовањем – стичу се 
у систему образовања одраслих, најчешће обуком или 
оспособљавањем, о чему се издаје сертификат, као јавна исправа 

-Квалификације које се стичу признавањем претходног учења (ППУ) – 
стичу их одрасли на основу животног или радног искуства, кроз 
посебни поступак, о чему се издаје сертификат, као јавна исправа  

 Предуслови за стицање квалификације, тзв. улазни услови јесу 
минимални услови које лице мора да испуни да би могло да уђе у 
процес стицања квалификације.  

Нпр., приступ стицању квалификација шестог нивоа омогућен је 
лицима са завршеним средњим образовањем, осим у случају 
уметничких квалификација, када то није обавезно.  

Приступ стицању специјалистичких струковних квалификација 
омогућен је лицима са завршеним основним академским или 
основним струковним студијама.   
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Обим квалификације представља минимално трајање 
програма образовања или обучавања или број кредита 
појединачне квалификације.  

Трајање програма или број кредита формалног 
образовања утврђени су законом. 

Програми неформалног образовања, зависно од нивоа 
квалификације, имају трајање од 

 120-360 сати, за квалификације 2. нивоа, 

 мин 960 сати, за квалификације 3. нивоа,  

 минимално 6  до 12 месеци, за квалификације 5. 
нивоа. 

Утврђеним трајањем програма неформалног образовања 
доприноси се осигурању квалитета при стицању 
квалификација. 12 



1. Развој стандарда квалификације 

2. Развој програма (образовања-обуке-
студијског програма) за стицање 
квалификације 

3. Утврђивање потребе за квалификацијом на 
тржишту рада 

4. Реализација програма – стицање 
квалификације 

5. Праћење и евалуација стицања 
квалификације 
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Фаза 2.   Развој стандарда квалификације: 

- Завод за унапређивање васпитања и образовања израђује 
стандард квалификације за формалне и неформалне 
квалификације до петог нивоа и шаље Секторском већу на 
процену. 

- Установе  високог образовања (предлагачи) израђују 
стандард квалификације за формалне квалификације од 
шестог до осмог нивоа и шаљу Секторском већу на процену: 

а) уколико је процена позитивна, квалификација се уписује 
у Регистар националних квалификација; 

б) уколико је процена делимично позитивна, стандард 
квалификације се враћа предлагачу на дораду; 

в) уколико је процена негативна стандард квалификације се 
враћа предлагачу на поновну израду. 

15 



* Савет за стручно образовање и образовање одраслих, образује секторска већа 
као своје сталне комисије.  

* Чланове секторских већа чине представници привредних субјеката из области 
за коју је формирано секторско веће, представници привредне коморе, 
струковних комора, удружења послодаваца, стручњака из области стручног 
образовања и образовања одраслих, организације надлежне за послове 
запошљавања, представници министарстава надлежних за послове: 
образовања, привреде, запошљавања, рада, социјалне и омладинске политике, 
представници заједнице стручних школа, репрезентативних гранских синдиката 
и представници високошколских инститиција за које је основано секторско 
веће. 

* Секторска већа, између осталог: 

- анализирају постојеће и одређују потребне квалификације у одређеном сектору  

- идентификују квалификације које треба осавременити 

- идентификују квалификације које више не одговарају потребама сектора; 

- утврђују предлог стандарда квалификација у оквиру сектора 

- предлажу листу квалификација  у сектору по нивоима и врстама које могу да се 
стичу признавањем претходног учења. 
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