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Секторска већа 

• Партнерски формирана стручна и саветодавна тела чија је основна функција 
дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији. 

• Успостављена и функционална од новембра 2019. 

 

 

Секторска већа чине представници социјалних партнера: 

• релевантна министарства и тела; 

• синдикати; 

• послодавци; 

• стручњаци из образовања; 

• представници тржишта рада; 

• струковна удружења и коморе. 

 

 



Надлежности секторског већа  

 
1) разматра импликације НОКС-а на квалификације унутар сектора  

• анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у одређеном сектору;  

• идентификује квалификације које треба осавременити;  

• идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;  

2) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;  

3) даје мишљење о очекиваним исходима знања, вештина, ставова и способности 
унутар сектора;  

4) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;  

5) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;  

6) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;  

7) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу 
признавањем претходног учења;  

8) обавља друге послове у складу са законом о НОКС-у 



 

... је партнерски формирано стручно и саветодавно тело чија је основна функција 
дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.  

 

Сектор покрива области које се односе на: 

• систем дизајн, компјутерско програмирање, базе података, мреже,  

• развој софтвера (укључујући и развој вештачке интелигенције) и апликација, као и развој 
хардвера,  

• дизајнирање компјутера и опреме за комуникацију,  

• развој и праћење електронске опреме, машина и система,  

• области електротехнике, електронике и аутоматике.  

("Службени гласник РС", бр.: 104/2018, 57/2019) 

Секторско веће за сектор ИКТ, 
електротехнике, аутоматике и  
електронике 



Шта је квалификација? 

• 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). 

•  Компетенција – интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова, које појединцу 
омогућују ефикасно делање у складу са стандардом квалификације. 

 
 

НАЧИНИ СТИЦАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА: 

• формалним образовањем 

• неформалним образовањем 

• признавањем претходног учења 



Стандард квалификације 

• Служи за усклађивање политике образовања и политике запошљавања. 

• Документ који садржи опис циљева и исхода учења, као и податке о квалификацији 
на основу којих се врши одређивање нивоа, њено разврставање и вредновање (Закон 
о НОКС-у). 

• Документ на основу којег се израђује план и програм наставе и учења тј. студијски 
програм и програм обучавања у образовању одраслих. 

• Структура, елементи и концепт исхода учења утврђени су Методологијом за развој 
стандарда квалификација. 

• Нови стандарди квалификација усвојени од 2020. године  

http://azk.gov.rs/?page_id=76045


Секторско веће за сектор ИКТ,  
електротехнике, аутоматике и  
електронике 

Област СВ које су разматрале Иницијативе Број иницијатива 

Област ИКТ, електротехника, аутоматика и електроника 4 

Монтер телекомуникационих мрежа  Привредна комора Србије 

Електричар  
Секторско веће/Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 

Електротехничар процесног управљања  Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Техничар-специјалиста за оптимизацију веб-сајтова за 
претраживаче   

Линк група 

Електротехничар телекомуникација Секторско веће 



Стандард квалификације 
Монтер телекомуникационих мрежа 

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/RKiPSV/NoviStandardi/3/SK-MonterTelekomunikacijskihMreza-2020.pdf


Иницијатива за развој и усвајање  
стандарда квалификације 

• Механизам oсигурања квалитета у развоју квалификација 

• Документ који садржи податке о квалификацији на основу којих се врши 
процена њене релевантности 

• Полазна основа за израду стандарда квалификације 

 

 Иницијатива треба да садржи: 

• Елаборат о оправданости квалификације 

• Иницијални предлог стандарда квалификације 

 



Хвала на пажњи! 

sv.iktelektroatm@azk.gov.rs 
www.azk.gov.rs 

СЕКТОРСКО ВЕЋЕ ЗА СЕКТОР 
ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, АУТОМАТИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ 
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