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Иницијатива УУПРС за формирање
регионалних/локалних Савјета за образовање

Унија удружења послодаваца Републике Српске, као партнер Министарства
просвјете и културе Републике Српске и Републичког педагошког завода Републике
Српске, од 2019. године пружа подршку провођењу реформе средњег стручног
образовања. Као конкретан допринос реализацији активности за спровођење
реформе, Унија удружења послодаваца Републике Српске, уз подршку GIZ-a (пројекат
„Стручно образовање у Републици Српској“) подноси Министарству просвјете и културе
Републике Српске, Републичком педагошком заводу Републике Српске и локалним
заједницама у Републици Српској иницијативу за формирање регионалних/локалних
Савјета за образовање (у даљем тексту Савјета).
Досадашњи консултативни састанци између представника средњих школа,
послодаваца и органа локалне самоуправе, који су одржани у периоду од 2019. до 2020,
на иницијативу и уз посредовање Уније удружења послодаваца Републике Српске, у
готово свим локалним срединама и регијама у Републици Српској потврдили су и упућују
на то да постоји потреба за јачањем сарадње између свих актера заинтересованих за
локални економски развој, a који имају обавезу радити на побољшању образовног
система. Питање сарадње и заједничког дјеловања свих релевантних учесника у
активностима које претходе образовном процесу у школама и реализују се у самом
образовном процесу и одвијају након њега показало се као нарочито значајно, између
осталог, за рјешавање специфичних питања везаних за образовање, која се не могу
у потпуности ријешити појединачним дјеловањем било којег од учесника у процесу
већ, напротив, захтијевају сложенији ниво сарадње и синхронизовано дјеловање, а
оно опет по дефиницији налаже нови стратешки приступ досадашњој организацији и
дјеловању актера, како би се могао остварити жељени утицај.
Стратешко рјешење за ефикаснији рад и бољу синхронизацију рада се, по мишљењу
УУПРС, види у формирању Савјета који би окупљали и синхронизовали дјеловање
свих заинтересованих страна које на било који начин учествују/дјелују у образовном
процесу или имају витални интерес у области образовања.
Чланице Савјета би по дефиницији биле:
1. Приоритетно представници свих средњих школа из локалних заједница и
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један директор основне школе, представник актива директора основних школа
са нивоа општина и градова из територијалног обухвата Савјета;
2. Локалне заједнице и локалне управе на локалном и регионалном нивоу;
3. Привредна предузећа са највећим значајем за локални и регионални
економски развој;
4. Локалне и регионалне развојне агенције;
5. Заводи за запошљавање на нивоу општина и градова из територијалног
обухвата Савјета; и
6. Остале заинтересоване стране.

Прије свега, УУПРС сматра да ће Савјети након конституисања заједничким дјеловањем
остварити синергијски утицај на сљедеће наведене процесе/послове/активности:
1. Остваривање високог нивоа комуникације на регионалном нивоу између
свих заинтересованих страна и остваривање утицаја на стратешке процесе
у образовању на регионалном нивоу, и уопште на нивоу Републике Српске;
2. Остваривање савјетодавне улоге у процесу подршке креирању локалне и
регионалне уписне политике у средње стручне школе;
3. Заједничко дјеловање свих актера и провођење активности на пружању
подршке одвијању професионалне праксе и практичне наставе у средњим
стручним школама и предузећима на локалном и регионалном нивоу;
4. Анализа материјалних потреба средњих стручних школа и активно учешће
у обезбјеђењу потребних ресурса за квалитетан и несметан рад школа на
локалном и регионалном нивоу;
5. Пружање подршке образовним институцијама кроз међусобну размјену
искустава за потребне обуке наставног кадра из школа и ментора за
реализацију практичне наставе у предузећима, на локалном и регионалном
нивоу;
6. Пружање подршке школама у каријерном вођењу и савјетовању ученика;
7. Пружање подршке стипендирању ученика у одређеним занимањима и
запошљавању свршених средњошколаца;
8. Пружање подршке цјеложивотном учењу и напредовању наставног кадра у
школама;
9. Заједничко планирање и учествовање у пројектима од локалног и
регионалног значаја за образовни систем, са очекиваним доприносима за
унапређење ресурса школа и наставног процеса уопште; и
10.Промоцију дефицитарних занимања.
Нарочит утицај Савјета се, по мишљењу УУПРС, очекује у домену подршке креирању и
спровођењу уписне политике у средње стручне школе. Додатно се планира проактивно
дјеловање Савјета и очекују се значајни резултати од провођења мјера
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и промотивних активности за популаризацију дефицитарних занимања, уз пуни
ангажман и координацију рада свих чланица Савјета.
У првој фази развоја, Савјети треба да представљају искључиво савјетодавно тијело,
које ће кроз свој рад прикупљати и анализирати све релевантне информације везане за
образовни процес на регионалном нивоу, вршити обраду и анализу датих информација
и на основу тога давати одређене препоруке за рад и пружати подршку раду
Савјетодавног тијела у области образовања и васпитања, Tрипартитног савјетодавног
вијећа, школских одбора и средњих стручних школа, у складу са постојећим законским
рјешењима.
Формирање Савјета, по мишљењу УУПРС, има намјеру да, након успоставе и
пробног периода у првој фази, у другој фази, уколико Савјети буду прихваћени од
стране социјалних партнера и покажу резултате дјеловања, буде уграђен и у законску
регулативу, како би се озаконило његово дјеловање и планирани утицај на образовни
систем у пуном капацитету, што је и крајњи циљ саме успоставе у организационом
смислу.
Након тога, Савјетима се планира додијелити практична улога координатора развојних
процеса у економији везаних за образовање, који би са локалног и регионалног нивоа
пружали савјетодавну подршку Министарству просвјете и културе Републике Српске,
дајући инпуте од значаја за развој и прилагођавање образовног система потребама
регионалног тржишта рада. Нарочита улога Савјета у будућности види се у подршци
креирању уписне политике, промоцији занимања и јачању сарадње између школа и
привредних колектива.
Предвиђени модел дјеловања Савјета заснива се на међусобним интеракцијама актера
у процесу и на синхронизацији свих активности које актери проводе појединачно.
При томе, треба имати у виду да се синхронизација активности мора обављати на
регионалном нивоу, јер и тржиште рада треба посматрати исто тако, с обзиром на
дневне миграције великог броја радноспособног становништва које свакодневно
одлази у другу локалну заједницу на посао, што свакако доказује оправданост оваквог
посматрања проблема.

1.

Упутство за регионалне/локалне Савјете за образовање

Појашњење: Наведени документ у уводу садржи основне информације о досадашњој
заједничкој реализацији реформе средњег стручног образовања, а нарочито
активности с циљем побољшања реализације практичне наставе у средњем
стручном образовању, коју заједнички проводе МПИК РС, РПЗ РС и УУПРС.
Надаље, именовани документ садржи конкретне смјернице за конституисање,
развој, организацију рада и дјеловање Савјета који се планирају формирати, у циљу
остварења ефикасније сарадње предузећа који су носиоци регионалног економског
развоја, органа локалне заједнице и свих институција система који учествују на било
који начин, директно или индиректно, у образовном процесу или остварују утицај на
образовни процес.
Израђени документ треба да пружи неопходну почетну подршку у организацији и
дјеловању свих потенцијално заинтересованих актера (предузећа, средњих стручних
школа и представника локалне заједнице) који представљају ширу заједницу и који по
претпоставци треба да чине Савјет и учествују у његовом раду.
2.

Приједлог Пословника о раду Савјета

Појашњење: Документ садржи само основне правне одредбе битне за оснивање и
дјеловање рада Савјета, па је мишљење УУПРС да документ треба додатно усагласити
са МПИК РС и РПЗ РС, уз подршку правних експерата.
Бањалука, јули 2021. године

					

Предсједник УУПРС

									

Саша Тривић

Првобитна идеја Уније удружења послодаваца Републике Српске била је да кроз
разраду саме заједнички усаглашене идеје о потребама успоставе и дјеловања Савјета
изради нацрт документа (Упутство за рад Савјета за образовање), којим би се детаљно
појаснила улога и дјеловање регионалних/локалних Савјета и његових чланица на
терену. Накнадно се јавила потреба да се додатно, осим наведеног документа, како
би се у почетном периоду олакшало формирање и омогућио несметан рад, изради
приједлог правних аката којима би се регулисао будући рад Савјета.
У наведене сврхе, уз експертску подршку изради коју је пружио GIZ, израђен је
приједлог два документа:
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УПУТСТВО ЗА ДЈЕЛОВАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ/
ЛОКАЛНИХ САВЈЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

4.3 Препоруке за дјеловање регионалних/локалних Савјета за образовање у процесу
каријерног вођења ученика везаног за избор занимања, планирање мјера и активности
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Предговор
Велика незапосленост младих са образовањем IV или нижег степена с једне стране,
као и тренутни недостатак појединих кадрова на тржишту рада, оних који посједују
знања и вјештине потребне послодавцима, са друге стране, годинама уназад указује
на то да постоји потреба за побољшањем системских рјешења ових проблема, уз
удружено дјеловање свих заинтересованих страна.
Ово упутство покушај је да се описима улога и конкретног дјеловања свих чланова
регионалних/локалних Савјета за образовање и дефинисањем њихових кључних
активности пружи подршка и иницира креирање квалитетнијих рјешења за подршку
образовном систему.
Између осталих, један од кључних циљева активности јесте да се успоставом механизма
задуженог за истраживање потреба локалне и регионалне привреде планира упис и
подржи реализација образовног процеса нових генерација, а у складу са захтјевима
тржишта рада.
Упутство треба да садржајем пружи подршку свим актерима који учествују у креирању
и спровођењу описаних мјера и активности.
Ученицима у школи треба приоритетно омогућити стицање потребних и примјењивих
знања и вјештина, захваљујући којима ће успјешно наставити школовање или се
запослити и на тај начин активно доприносити развоју локалне и регионалне економије.
Од средњих школа се очекује да се нађу у средишту међусобно испреплетених и
условљених релација које директно или индиректно укључују различите институције
са локалног, регионалног и националног нивоа и да из те позиције доприносе локалном
економском развоју и повећању конкурентности младих на тржишту рада, унапређењу
сарадње партнера и осталих заинтересованих страна у области образовања, привреде
и омладинске политике.
Генерално, морају се формирати и функционисати механизми који директно треба да
воде ка усаглашавању потреба послодаваца и понуде стручног образовања у локалној
и регионалној средини.
Мапирањем релевантних актера на локалном и регионалном нивоу и успостављањем
сарадње са њима, школе треба да добијају информације које су важне за креирање плана
уписа, који је један од кључних докумената у планирању развоја локалне радне снаге.
На питања:

може се наћи одговор и адекватно рјешење само кроз партнерски однос и заједничко
дјеловање свих релевантних актера на локалном, регионалном и националном нивоу
у Републици Српској.
Иако излази из могућности школа, систем прогнозирања развојних праваца и потреба
привреде на локалном и регионалном нивоу јесте нешто у чему школе морају и даље
да имају активну улогу и чије постојање морају да заговарају.
Кроз сарадњу свих социјалних партнера значајно ће се унаприједити квалитет школског
плана уписа, који би превасходно требало да буде базиран на потребама привреде и
могућностима даљег школовања будућих ученика.
Тако креиран и усвојен план уписа заслужује и захтијева адекватну промоцију, како би
се будућим ученицима али и њиховим родитељима што више појасниле перспективе
одређених занимања, њихове погодности и прилике за запошљавање, како би им се
пружила помоћ приликом планирања каријере. У жељи да помогну школама да истрају
на том путу, различите институције, организације и донаторска заједница спремни су
да пруже своју подршку, и ово Упутство доказ је тога.
Предузећа треба да препознају своју улогу и интерес у образовном процесу јер нема
даљег развоја предузећа без квалитетне радне снаге. Постоји читав дијапазон мјера
подршке које предузећа могу и треба да пруже школама.
Генерално, сва наведена питања почињу и завршавају се са неопходном и сврсисходном
комуникацијом и доприносом свих партнера у процесу.
Мишљење издавача је да би се кроз предложени модел успоставе и дјеловања
регионалних/локалних Савјета за образовање и његових чланица могао значајно
унаприједити и убрзати процес започетих реформи, на чему ће и даље инсистирати,
уз пуно уважавање интереса и уз очекивану сарадњу са свим партнерима у процесу.
Публикација „Упутство за дјеловање регионалних/локалних Савјета за образовање у
Републици Српској“ треба да пружи подршку и да смјернице свим заинтересованим
актерима-члановима Савјета како да пронађу своју улогу и мјесто у раду Савјета, те
да им да основне о информације о организацији рада, као и конкретне смјернице за
начин дјеловања, нарочито у три кључне области:
1. Креирање уписне политике
2. Промоција дефицитарних занимања
3. Јачање сарадње између школа и привредних предузећа

 Шта је оно што недостаје послодавцима код младих запослених,
 Које вјештине млади препознају да им недостају приликом ступања у радни однос,
 Зашто се тржиште рада препуњава кадровима који не могу да нађу посао у својој
струци
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ИЗДАВАЧ: Унија удружења послодаваца Републике Српске
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Поглавље 1:

1.1 Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању
1.1.1. Циљеви

1. Анализа тренутне ситуације на тржишту рада у Републици Српској
Према дугогодишњим статистичким подацима Завода за запошљавање Републике
Српске и Завода за статистику Републике Српске, закључено је да велика већина
незапослених лица, око 85%, има образовање IV или нижег нивоа, што одговара
средњошколском образовању у трајању од три или четири године. Развијену и
диференцирану мрежу стручних школа, која обухвата 83 средње стручне школе у
Републици Српској у којима се тренутно реализује 106 различитих програма средњег
стручног образовања у 14 струка –подручја рада, треба додатно ускладити са тренутним
потребама тржишта рада у Српској, уколико се жели и планира обезбиједити одрживи
развој економије. О дјелимичној тренутној неусклађености потреба тржишта рада и
формалног образовног система свједоче подаци о томе колико запослених уопште
ради у струци за коју је завршило формално образовање.
Према анализама анкета које је Унија удружења послодаваца Републике Српске
спроводила од 2015. до 2020. године, примјетно је да из године у годину недостатак
кадрова постаје све већа препрека у развоју предузећа. Сама структура привреде
у Републици Српској брзо се мијења и иницира потребе за квалитетно обученим
радницима, што изискује додатне напоре у образовању, а све да би се по питању
људских ресурса могло одговорити наведеном изазову.
Додатан проблем и даље чини тренд раста процента младих који одлазе у иностранство
у потрази за послом.
Кључни узроци оваквог тренутног стања су идентификовани кроз дијалог свих
институција образовног система и представника реалног сектора и утврђена је
заједничка стратегија за рјешавање наведених проблема. У складу са реалним
приоритетним утврђеним потребама за побољшањима, усаглашене су и предложене
приоритетне активности и мјере за превазилажење тог стања.

Главни циљ јесте да се изврши усклађивање средњег стручног образовања са
потребама тржишта рада.
Специфични циљеви су:
1. Да се изврше унапрeђења образовног процеса кроз реформу наставних планова и
програма (активност у току);
2. Да се уз подршку предузећа изврше унапређење услова за обављање практичне
наставе за ученике у школама и предузећима;
3. Да се повећа потенцијал за запошљавање младих у привреди Републике Српске,
кроз унапређење њихових компетенција и конкурентности на тржишту радне снаге, и
да се смањи тренд одласка младих на рад у иностранство;
4. Да се додатно унаприједе механизми за ефективну сарадњу и дјеловање партнера
– свих заинтересованих страна у области образовања, привреде и просперитетне
омладинске политике, у складу са потребама и могућностима пружања подршке за
реализацију специфичних задатака везаних за средње стручно образовање;
5. Да се омогући упис и квалитетно образовање ученика за оне области привреде и
индустрије које носе највећи потенцијал за локални и регионални економски развој;
6. Да се постигне побољшање општих услова у образовању, што ће очекивано
допринијети побољшању општег привредног амбијента са становишта тржишту рада
потребне радне снаге која треба да омогући убрзан локални и регионални економски
развој.
Унапређење се реализује почевши од 2019. године и до сада су реализоване сљедеће
активности:
1. Извршена је ревизија занимања и идентификована су привреди Републике Српске
тренутно потребна занимања (106 занимања), те су за њих израђени профили
занимања и стандарди занимања.
2. Израђени су наставни планови за сва занимања, те је завршен процес израде
наставних програма за I разред у току 2020. године. Тренутно је у току израда наставних
планова и програма за II разред.
3. Извршене су потребне промјене у законодавству, у циљу повећања обима и
регулисања обављања плаћене ученичке праксе у привредним предузећима.

16

17

4. Израђени су и верификовани програми за обуке ментора у предузећима, те
спроведене обуке за одређен број ментора из предузећа који треба да учествују у
наставном процесу.

1.1.2. Стратегија примјене
Даља стратегија примјене планираних мјера и спровођења планираних активности
заснива се на даљем заједничком раду свих партнера на пословима наставка
реализације планираних пројектних активности:
1. Завршетак израде наставних програма за сва занимања III и IV степена (предвиђени
рок јуни 2022. године);

Питање сарадње и заједничког дјеловања свих релевантних учесника у активностима
које претходе образовном процесу у школама, реализују се у самом образовном
процесу и након њега, сматра се нарочито значајним за рјешавање специфичних
питања везаних за образовање, која се не могу ријешити у потпуности појединачним
дјеловањем било којег од учесника у процесу већ, напротив, захтијевају сложенији
ниво сарадње и синхронизовано дјеловање, које опет по дефиницији захтијева нови
стратешки приступ досадашњој организацији и дјеловању актера, како би се могао
остварити жељени утицај.
Стратешко рјешење за ефикаснији рад и бољу организацију рада се, по мишљењу
УУПРС, види у формирању механизма за координацију и синхронизовање активности
у виду регионалних/локалних Савјета за образовање, који би окупљали све актере и
синхронизовали заједничко дјеловање свих заинтересованих страна које на било који
начин учествују/дјелују у образовном процесу или имају витални интерес у области
образовања.

2. Едукација наставног кадра из школа и ментора практичне наставе из предузећа;
3. Конституисање механизма координације за планирање уписне политике и
побољшање сарадње између школа и привредних предузећа;
4. Унапређење материјалних ресурса школа за обављање наставе.

Поглавље 2:
2.1 Циљ формирања регионалних/локалних Савјета за образовање

1.2 Подршка међународних донатора реализацији пројекта
Подршка напорима Министарства просвјете и културе Републике Српске у реализацији
дијела пројектних активности у средњем стручном образовању пружена је од стране
више међународних донатора, као што су GIZ, HELVETAS и `други.

1.3 Анализа тренутног стања сарадње између партнера у образовном процесу и
приједлог мјера за побољшање сарадње
Досадашњи консултативни састанци између представника Министарства просвјете
и културе Републике Српске, Републичког педагошког завода Републике Српске,
факултета, средњих стручних школа, послодаваца и органа локалне самоуправе,
који су одржани у периоду од 2019. до 2020, на иницијативу и уз посредовање Уније
удружења послодаваца Републике Српске, у готово свим локалним срединама и
регијама у Републици Српској, потврдили су и упућују на то да постоји потреба и
простор за унапређење сарадње између свих актера заинтересованих за локални
економски развој који имају потребу и обавезу дјеловати на унапређењу образовног
система.
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Главни циљ формирања регионалних/локалних Савјета за образовање у Републици
Српској јесте системско рјешење успоставе и дјеловања механизма за међусобну
сарадњу, пружање подршке, координација активности и заједничко дјеловање свих
социјалних партнера који учествују у образовном процесу на локалном и регионалном
нивоу, како би се извршио системски утицај на обезбјеђивање потребне квалификоване
радне снаге за рад у предузећима.
2.2 Циљно стање
2.2.1 Исправан и ефикасан процес одабира занимања и каријерног усмјеравања
ученика средњих стручних школа;
2.2.2 Мотивисани ученици за упис дефицитарних занимања;
2.2.3. Развијен механизам трансфера знања и преношења професионалних
компетенција кроз ефикасну сарадњу школа и предузећа на локацијама за учење
(тема сарадње на локацији за учење), на начин да предузећа треба да омогуће ученику
стручног образовања током фазе провођења практичне наставе у
19

предузећу да обавља типичне квалификоване активности неке струке и спроводи оно
што је теоретски научено у стручној школи (тема о сарадњи на локацији учења / план
обуке у предузећима / преношење професионалних вјештина);
2.2.4. Наставни процес усмјерен на стицање вјештина и знања оријентисаних на
тржиште рада (наставни планови и програми прилагођени потребама радних мјеста);
2.2.5. Квалификовани свршени средњошколци без потребног дугог периода обуке за
рад у предузећима након завршетка средњег стручног образовања;
2.2.6. Обезбеђивање конкурентности и стварање претпоставки за одрживи развој
предузећа у складу са потребама за људским ресурсима.
2.3 Законски оквир за дјеловање регионалних/локалних Савјета за образовање
у Републици Српској
Могуће је да према постојећем важећем законском оквиру, без измјена постојећег
закона, у периоду до евентуалног доношења законског рјешења којим би били тачно
дефинисани услови за успоставу и рад регионалних/локалних Савјета за образовање,
својим радом и дјеловањем регионални/локални Савјети за образовање у
Републици Српској у међувремену пружају савјетодавну подршку раду и дјеловању
законски већ регулисаних тијела и органа и то:
‒ Савјетодавног тијела у области образовања и васпитања (регулисано чл. 12, чл. 13
и чл. 14 Закона о средњем образовању у Републици Српској)
‒ Tрипартитног савјетодавног вијећа (регулисано чл. 47 Закона о средњем образовању
у Републици Српској)
‒ Школским одборима (регулисано чл. 63 Закона о средњем образовању у Републици
Српској)
‒ Стручним школама (регулисано чл. 144 Закона о средњем образовању у Републици
Српској)

представник актива директора основних школа из регија/градова

3.1.2 Представници свих локалних заједница и локалне управе на регионалном нивоу
3.1.3 Представници привредних предузећа са највећим значајем за локални и
регионални економски развој
3.1.4 Представници локалних и регионалних развојних агенција
3.1.5 Представници локалних завода за запошљавање на нивоу општина и градова из
регија
3.1.6 Остале заинтересоване стране
Напомена: Број чланова регионалних/локалних Савјета за образовање није ограничен,
али се због ефикасности рада сугерише да у Савјетима, гдје је то могуће, број чланова
не буде већи од 20, док у другим Савјетима, гдје за тим постоји објективна потреба,
може да буде и 30 чланова.

3.2. Територијална организација Савјета за образовање
Приликом одређивања подјеле територије Републике Српске на регије у којима се
предвиђа формирање регионалних Савјета за образовање, водило се рачуна о свим
елементима који упућују на регионално повезивање, а нарочито се обратила пажња
на могући утицај који на планирану регионализацију могу имати:
1. Тренутна инфраструктура школа у Републици Српској
2. Повезаност локалних заједница у привредном и комуникационом смислу
3. Повезаност привредних предузећа у пословном смислу
4. Дневне миграције радне снаге на територији регија и проходност радне снаге на
тржишту рада
На основу анализе утицаја наведеног, на територији Републике Српске, у географском
смислу, предлаже се формирање 10 регионалних/локалних Савјета Републике Српске,
у територијалном обухвату и са сједиштем како је наведено:

Поглавље 3:
3.1 Структура и рад регионалних/локалних Савјета за образовање
Чланови регионалних/локалних Савјета за образовање јесу:
2.0.1 Представници свих средњих школа из локалних заједница које припадају регији и један
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1. Бања Лука:

- Вукосавље

- Бања Лука

- Пелагићево

- Челинац

- Доњи Жабар

3.3 Одговорности, циљеви и задаци дјеловања регионалних Савјета за образовање

- Котор Варош
- Кнежево

7. Бијељина
- Бијељина

2. Мркоњић Град
- Мркоњић Град

- Лопаре
- Угљевик

- Шипово
- Рибник

8. Зворник

- Језеро

- Зворник

- Дринић (Петровац)

- Шековићи

- Купрес

- Власеница
- Милићи

3. Приједор

- Братунац

- Приједор

- Сребреница

- Нови Град

- Осмаци

- Козарска Дубица
- Костајница
- Крупа на Уни
-Оштра Лука
4. Градишка

9. Источно Сарајево

3.3.1. Остваривање високог нивоа комуникације на локалном и регионалном нивоу
између свих заинтересованих страна и остваривање утицаја на стратешке
процесе у образовању на регионалном нивоу и нивоу Републике Српске;
3.3.2 Континуирано праћење и анализа потреба тржишта рада за радном снагом;
3.3.3 Остваривање савјетодавне улоге у процесу креирања локалне и регионалне
уписне политике у средње стручне школе;
3.3.4 Заједничко дјеловање и провођење активности на пружању подршке одвијању
професионалне праксе и практичне наставе у средњим стручним школама и
предузећима на локалном и регионалном нивоу;
3.3.5 Анализа материјалних потреба средњих стручних школа и обезбјеђење потребних
ресурса за квалитетан и несметан рад школа на локалном и регионалном нивоу;

- Источна Илиџа

3.3.6 Пружање подршке образовном систему кроз међусобну размјену искустава за
потребне обуке наставног кадра из школа и ментора за реализацију практичне
наставе у предузећима, на локалном и регионалном нивоу;

- Пале

3.3.7 Пружање подршке школама у каријерном вођењу и савјетовању ученика;

- Источно Ново Сарајево

- Чајниче

- Градишка

- Соколац

- Прњавор

- Рогатица

- Србац

- Рудо

-Лакташи

- Фоча

3.3.8 Пружање подршке стипендирању ученика у одређеним занимањима и
запошљавању свршених средњошколаца;
3.3.9 Пружање подршке цјеложивотном учењу и напредовању наставног кадра у
школама;

- Вишеград

3.3.10 Заједничко планирање и учествовање у пројектима од локалног и регионалног
значаја за образовни систем, са очекиваним погодностима за унапређење
ресурса школа и наставног процеса уопште;

- Добој

- Трново

- Дервента

- Хан Пијесак

3.3.11 Промоција образовања и цјеложивотног учења;

- Калиновик
5. Добој

- Теслић
- Петрово

10. Херцеговина

- Брод

- Требиње

- Станари

- Билећа
- Гацко

6. Посавина
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Регионални/локални Савјети за образовање савјетодавним радом чланица треба да
остварују утицај на сљедеће процесе/послове/активности:

- Невесиње

- Модрича

- Љубиње

- Шамац

- Берковићи

3.3.12 Промоција дефицитарних занимања;
3.3.13 Координација између различитих образовних области;
3.3.14 Координација између мјеста учења средњег стручног образовања организованог
од стране школа и предузећа;
3.3.15 Континуирани рад на унапређењу свих елемената квалитета образовног процеса
у средњим школама;
3.3.16 Евалуација властитог рада и спровођење корективних мјера за побољшање
квалитета властитог рада.
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3.4. Унутрашња организација
Регионални/локални Савјети за образовање треба да усвоје Пословник о раду.
Пословником о раду регионалних/локалних Савјета за образовање биће регулисана
сва административно-правна питања везана за чланство и начин рада регионалних/
локалних Савјета за образовање.
Приједлог Пословника о раду регионалних/локалних Савјета за образовање у Прилогу 1.

Савјета за образовање морају континуирано да обављају у оквиру својих редовних
радних обавеза у организацијама којим припадају, добро би било да се на самом
почетку школске године формира посебан тим у оквиру Савјета или подијеле додатна
задужења члановима који ће спроводити предложене кораке и они треба да у заданом
року доведу до приједлога плана уписа који је у складу са потребама локалног и
регионалног економског развоја.
Приликом прављења плана рада тима за креирање уписне политике, потребно је
дефинисати:
□ које активности ће тим спроводити,
□ разрадити низ корака и одредити ко тачно спроводи одређене активности,
□ одредити динамику – до када се предложене активности спроводе и реализују,
□ одредити шта је потребно за успјешну реализацију активности,
□ одредити који су потребни ресурси (вријеме, контакти, промотивни материјали,
простор, и сл.) за провођење активности

Поглавље 4.
4.1 Упутства за провођење конкретних мјера и активности из домена рада регионалних/
локалних Савјета за образовање
У даљем тексту дата су упутства и препоруке члановима регионалних/локалних
Савјета за образовање за реализацију неколико планираних и конкретних
кључних активности из домена рада.
4.1 Улога и дјеловање чланица и регионалних/локалних Савјета за образовање у
процесу креирања уписне политике
У циљу остварења ефикасне планиране улоге у процесу креирања уписне политике
регионалних/локалних Савјета за образовање, препорука је да се при реализацији
активности спроводи предложени низ корака.
ПРИПРЕМА: Израда плана активности
Руководство регионалних/локалних Савјета за образовање може да додијели посебна
задужења неким од постојећих чланова тима. Идеално би било да сваки члан тима
буде детаљно упознат са својом улогом и припадајућим задужењима, да се договоре
оквирни рокови, да се ти рокови поштују и да се информације дијеле са другим
члановима тима.
Због претпостављеног великог броја обавеза које чланови регионалног/локалног
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Тим би требало да буде формиран као тијело једнаких, гдје сви имају иста права, а
одлуке се доносе на бази компромиса. На челу тима треба да буде неко од представника
привредних предузећа, а да чланове тима чине представници осталих социјалних
партнера (школа и школских одбора, локалне управе, развојних организација,
невладиних организација и друго).
КОРАК 1: Мапирање релевантних актера на локалном и регионалном нивоу нивоу
Потребно је идентификовати све кључне институције и предузећа који могу значајно да
помогну у процесу консултација и прибављања информација потребних за креирање
школског плана уписа у складу са потребама локалног и регионалног економског
развоја. Неспорно је да постоји специфичност сваке локалне средине и локалне
заједнице, али и структуре релевантних актера за средње стручне школе у различитим
областима рада.
Мапирање релевантних актера треба да буде први корак у дефинисању школског плана
уписа. Ова активност захтијева одличну информисаност и спремност на проактивни
приступ остварењу сарадње.
Као помоћ за мапирање релевантних актера, предлажемо да се претходно наброје
сви потенцијално важни актери на локалном нивоу, а затим да се вреднује њихов
утицај на доношење препорука, у зависности од важности и утицаја који могу имати на
образовне или привредне активности у регији.
При томе, овакав избор релевантних актера може допринијети и њиховом бољем
разумијевању и помоћи приликом одређивања приоритета, осмишљавања активности
и саме динамике (како и када их укључити у процес), а нарочито приликом расподјеле
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послова унутар тима.

1. Структурни дијалог и

Посебну пажњу треба обратити на актере за које се при анализи закључи да имају
кључну улогу.

2. Консултативни процес.

Кључни актери (предузећа, институције, организације или њихови представници), који
имају велики утицај на сам процес креирања уписне политике, уједно су и веома важни
за успјех и реализацију образовног процеса, па је сарадња са њима, као и њихова
подршка, од изузетног значаја за уписну политику, али и сам рад школе. Посебну
пажњу треба обратити на то да се у процес укључе предузећа која су регионални
лидери и имају велики развојни потенцијал.
Упркос томе што средње школе углавном имају остварену сарадњу са важним актерима
на локалном, градском или регионалном нивоу – попут истакнутих предузетника,
локалних филијала националне службе за запошљавање, регионалних развојних
агенција – динамичност тржишне привреде носи са собом неопходност сталног
прилагођавања новим околностима.
Уколико постоје озбиљне најаве да ће потенцијални страни или домаћи инвеститор
отворити неки производни погон у општини или граду, логичан корак је сарадња
менаџмента стручних школа и локалне самоуправе са инвеститорима на припреми
и осигурању адекватно обучене радне снаге која ће бити ангажована за рад у
новоотвореним капацитетима.
Осим предузећа, веома важну улогу у креирању уписне политике би требало да имају
представници локалне самоуправе. Сарадња средње стручне школе и општинских или
градских канцеларија за локални економски развој треба да се успостави и редовно
одржава како би школе биле упознате са стањем у локалној привреди, а нарочито
са појавом нових инвеститора заинтересованих за то да улажу у развој одређене
индустрије и са њиховим потребама за радном снагом.

Структурни дијалог настаје као инклузиван механизам заснован на консензусу и
унапређењу сарадње између грађанског друштва (схваћеног тако да поред удружења
обухвата и послодавце и синдикате) и јавне управе. Структурни дијалог се користи као
алат за дијалог у процесу креирања практичних политика на локалном, регионалном
и националном нивоу.
Консултативни процес опсежан је дијалог у одређеној заједници и почива на кодексу
добре праксе за грађанско учешће у процесу доношења одлука.
Ослањајући се на досадашња искуства у земљама ЕУ, као и на претходне пројекте који
су спроведени у земљама региона у области европских интеграција, јавног заговарања
и унапређења грађанске партиципације, модел дијалога и сарадње заинтересованих
страна у области усаглашавања потреба тржишта и система образовања би требало да,
након мапирања заинтересованих страна и израде полазних основа за (индивидуалне)
консултативне састанке са представницима заинтересованих страна, обухвата:
□ консултативне састанке са представницима заинтересованих страна;
□ састанке један на један појединачних представника послодаваца и средњих школа;
□ консултативне састанке или радионице на којима ће бити и представници
послодаваца, средњих школа, локалне самоуправе;
□ анализу иницијатива удружења грађана из невладиног сектора, као и других
заинтересованих страна које буду идентификоване као значајне за ову фазу (на
примјер канцеларија за младе).

Остале актере чине актери који су такође важни за успјех процеса, али они имају
мали или уопште немају значајан утицај. Велика је вјероватноћа да се ту могу наћи
представници малих предузећа, занатских радњи, мањих агенција за посредовање
при запошљавању и др. Њихове потребе и мишљење такође треба узети у обзир али
њихов крајњи утицај на приједлог одлуке о упису треба бити у складу са њиховим
потенцијалом.

Препорука је да би заједнички састанци могли помоћи директорима и менаџерима
компанија да се још ближе упознају и повежу са представницима стручних
школа и локалне самоуправе и тако покушају да креирањем заједничких мјера и
провођењем заједничких активности утичу на развој радне снаге као важног чиниоца
за конкурентност. Пожељно би било овакве састанке организовати минимално на
кварталном нивоу, како би се осигурао континуитет и стални проток информација од
значаја за све заинтересоване.

КОРАК 2: Конституисање континуиране сарадње са заинтересованим актерима

Предложена структура консултативних састанака са представницима привреде,
које могу да иницирају средње школе у сарадњи са представницима канцеларија за
локални економски развој, може бити различита по приоритетима.

За конституисање континуиране сарадње потребно је осмислити механизам дијалога
заинтересованих страна у области усаглашавања потреба тржишта и система
образовања, посебно средњег стручног образовања. Овај механизам се, према
позитивним и познатим искуствима из земаља Европске уније, заснива на посебно
прилагођеној методологији дијалога између заинтересованих страна. Методологија
дијалога комбинује два приступа:

У формалном дијелу консултативних састанака пожељно је да директори школа
представе образовне профиле који постоје у њиховој школи, информишу привреднике
да ли су неки нови профили уведени, информишу и прикупе информације од
саговорника о којим профилима за упис ученика се размишља, анализирају каква
је била заинтересованост ученика за постојеће профиле и како се то одражава у
резултатима уписа. Потом би представници компанија навели шта је њима потребно
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и у којим правцима планирају да шире пословање. Уколико такви планови постоје,
дискутовало би се на тему какве се нове технологије уводе и зашто су потребне нове
методе у обучавању запослених, који су могући начини унапређења сарадње средње
школе и послодавца, да ли школа има потребну опрему за одржавање наставе, да
ли је могуће организовати практичну наставу за ученике у предузећима, итд. За сваки
скуп формирала би се листа закључака која би требало да буде прослијеђена свим
учесницима. Ови закључци и препоруке, са договором о подјели улога у њиховом
спровођењу, били би веома корисни за средње стручне школе, послодавце као и
градске/општинске канцеларије за локални економски развој.
Сви ови закључци отворили би бројна питања на којима ће учесници састанака, у
складу са могућностима и надлежностима, наставити одлучно да раде у наредном
периоду.
КОРАК 3: Прикупљање података о стању на тржишту рада и у локалној привреди
По идентификовању релевантних институција и организација са локалног и регионалног
нивоа и по успостављању сарадње, регионални Савјети за образовање треба да
прикупе релевантне информације из области које су од значаја за дефинисање
школског плана уписа.
Поред тога што су важне за креирање плана уписа, информације о стању и кретањима
на тржишту рада и у привреди од великог су значаја и за каријерно информисање
ученика у средњој школи, којима ови подаци могу да помогну приликом избора даљег
образовања или запослења. Информације о потражњи за појединим занимањима, или
недостатку потражње, могу да помогну младим особама који су у систему формалног
образовања да адекватније управљају каријером, која данас подразумијева и
цјеложивотно учење.
У наставку је дат списак кључних институција које могу обезбиједити такве
информације, уз напомену да, нажалост, многе области домаће статистике имају
озбиљних недостатака, будући да су ослоњене на превазиђене моделе, а анализе на
терену ce не раде довољно темељно.
Улога Завода за запошљавање Републике Српске (ЗЗЗРС) у прикупљању података
за креирање уписне политике
Законом о средњем образовању и васпитању прописана је уписна процедура. Важећи
закон школама / школским одборима прописује обавезу да се приликом креирања
школског плана уписа консултују са локалним филијалама службе за запошљавање,
како би добили податке о кретањима на тржишту рада и томе прилагодили школски
план уписа. У пракси се овакав вид консултација своди на провјеру евиденције
незапослених лица по нивоу образовања и стручној спреми. Школе од филијале
ЗЗЗРС, слањем посебног упита или захтјева, могу добити податке о дефицитарности
или суфицитарности појединих занимања. Подаци о суфицитарним и дефицитарним
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занимањима које је потребно затражити од ЗЗЗРС јесу сљедећи:
□ Пријављене потребе послодаваца за кадровима у одређеном периоду.
ЗЗЗРС на захтјев школе може да прикупи и прослиједи информацију о томе за која
занимања су се тој установи јављали заинтересовани послодавци.
□ Број лица на евиденцији незапослених у одређеном периоду, приказан по школској
спреми и степену образовања.
Висок број евидентираних незапослених одређеног занимања који се понавља из
године у годину може да укаже на тренд пада потребе интересовања послодаваца за
тим квалификацијама, пад привредне активности у датој области или уписне политике
из претходног периода која није пратила актуелне потребе на тржишту рада.
□ Индекс суфицитарности/дефицитарности – однос понуде и потражње одређеног
занимања на тржишту рада.
Добро би било да податком о индексу суфицитарности/дефицитарности школа
употпуни слику о прилици на тржишту рада за одређено занимање. Индекс треба
тумачити на сљедећи начин: што је индекс већи, занимање је суфицитарније; што је
индекс мањи, занимање се више тражи.
На сајту ЗЗЗРС могуће је пронаћи статистичке податке о броју и структури тражилаца
запослења лица на евиденцији ЗЗЗРС и пријављеним слободним пословима који се
генеришу из базе података.
Иако треба да буде неизоставан дио снимања стања на тржишту рада на терену,
евиденција запослених и незапослених лица и потражње за занимањима коју ЗЗЗРС
може да представи није најреалнији приказ стања на локалном тржишту рада. Постоји
неколико ограничења у вези са употребом података које има ЗЗЗРС.
Први је тај што приватне фирме нису у обавези да слободна радна мјеста пријављују
ЗЗЗРС и тим путем проналазе раднике. Послодавци могу да долазе до кадрова кроз
ангажовање приватних агенција за запошљавање или пак кроз мрежу сопствених
контаката. Послодавци се информишу о потенцијалним кандидатима ослањајући се
на мрежу поузданих контаката и на препоруке сарадника и тако их запошљавају.
ЗЗЗРС може да пружа информације искључиво о потражњи послодаваца који се тој
институцији обраћају за посредовање у запошљавању. Према истраживању Уније
удружења послодаваца из 2019. године, само 20% послодаваца су ангажовали младе
људе преко ЗЗЗРС, док је путем препоруке познаника чак 80% предузећа дошло
до нових запослених. Ово истраживање потврђује искуство да се недовољан број
послодаваца обраћа ЗЗЗРС приликом тражења радне снаге и да је посао „преко везе”
или „на препоруку” и даље најефикаснији начин запошљавања у Републици Српској.
Заступљеност сиве економије у Републици Српској такође замагљује реалност слике
о тржишту рада коју може да понуди ЗЗЗРС. Често се на евиденцији незапослених
ЗЗЗРС налазе и особе запослене у сивој економији. С обзиром на то да се на основу
пријаве на евиденцију незапослених лица могу остварити права на здравствено
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осигурање и друга права, особе се неријетко одлучују за ту опцију, иако су заправо
запослене и остварују новчане приходе.
У ЗЗЗРС још увијек не постоји поуздана прогноза за будуће потребе тржишта рада, иако
постоје потребе и иницијативе које иду ка томе да се аналитички тим ове институције
оспособи за предвиђање.
Због набројаних ограничења, испитивање потреба локалног и регионалног тржишта
рада и праваца даљег локалног економског развоја не треба зауставити на провјери
стања на евиденцији ЗЗЗРС. Постоји још неколико извора информација, као и могућих
иницијатива за прикупљање информација, које могу бити од значаја у креирању
школског плана уписа у складу са потребама локалне и регионалне привреде.
Приватне агенције за запошљавање и омладинске задруге
У Републици Српској постоји већи број приватних агенција за запошљавање којима је у
складу са законом издата дозвола за рад. Знатан број послодаваца оглашава слободна
радна мјеста путем једне или више агенција за запошљавање, које су имале прилично
успјеха у запошљавању особа и у њиховом ангажовању на различитим пројектима и
за обављање сталних и повремених послова. У ери модерних технологија, већина
агенција креира и редовно ажурира веб-портале са огласима за запошљавање и
објављује пресјек најтраженијих занимања, као и интересовања кандидата за посао.
Увидом у ове податке могуће је пратити трендове на регионалном и националном
нивоу и стећи оквирну слику о кретањима потреба за радном снагом на тржишту рада.
На локалном нивоу, школе чланице регионалних Савјета за образовање могу
контактирати локалне агенције и омладинске задруге које послују на територији њиховог
града (општине) и провјерити да ли воде статистику о потражњи радне снаге коју могу
да подијеле са школама. Такође, агенције и омладинске задруге могу да пренесу
регионалним/локалним Савјетима за образовање властита искуства у посредовању
при запошљавању, тј. о томе какви су утисци послодаваца о понуди радне снаге,
какав је одзив незапослених да раде одређене послове, шта је оно што послодавци
замјерају новозапосленим или ангажованим лицима, шта је оно што запосленима или
ангажованим лицима не одговара код послодаваца и сл.
КОРАК 4: Прогнозирање развојних праваца и потреба привреде на локалном и
регионалном нивоу
Већ је поменуто да не постоји адекватан систем прогнозирања будућих потреба
за кадровима од стране послодаваца и привредника. Постојећа статистика тешко
успијева да забиљежи будућу потражњу од стране предузећа и фирми које се боре са
тешким условима пословања. Средње школе не могу самостално да ријеше овај
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системски проблем, али могу да се ослоне на неке доступне информације или пак
иницирају промјене на нивоу градова или општина, како би подстакле локалне власти
да спроводе истраживања потреба тржишта за кадровима.
Пожељно је оријентисати се на анализу доступних података о потребама и плановима
развоја привреде у датој општини/региону. Градови и општине израђују стратешка
документа у којима дефинишу развојне приоритете и мјере и инструменте који воде ка
достизању тих приоритета. Анализа стратегија локалног економског развоја, стратегија
запошљавања и сличних докумената које доносе градови или општине може указати
регионалним/локалним Савјетима за образовање и школама на то које ће области
индустрије имати примарну подршку у дефинисаном периоду.
Уколико таквих података нема или нису довољно поуздани, овај корак може да
подразумијева и локално испитивања потребе за занимањима са припадајућим
знањима и вјештинама, уз креирање неопходних инструмената, избор узорка и одабир
метода испитивања и анализе добијених података.
Јасно је да је у смислу спровођења истраживања неопходно у читавом процесу имати
обучене особе, што би могао бити један од посебних и наредних задатака у процесу
подршке школама од стране регионалних/локалних Савјета за образовање.
Минимално једном у 4 године, а пожељно би било и сваке друге године, локална
самоуправа би требало да спроведе истраживање о прогнози потребе за кадровима
у наредних 4 и више година. Истраживање треба да обухвати најмање 70%
привредних субјеката на територији локалне самоуправе у свим привредним гранама
(дјелатностима) које постоје. Локалне самоуправе, тј. њихове канцеларије за локални
економски развој треба да заједно формирају квалитетне узорке (стално анализирати
структуру) локалне привреде. Потребно је водити рачуна о подједнакој заступљености
у узорку малих и средњих, као и већих фирми, уколико постоје.
Кроз анкету, привредници треба да кажу који су им кадрови тренутно дефицитарни, који
кадрови ће им бити потребни у наредних неколико година, као и да наведу недостатке
код образовања кадрова којих тренутно имају довољно. На овај начин локална
заједница и школе добијају јасну слику у ком правцу ће се кретати њихова привреда
у наредне четири и више година. Уважавање резултата оваквих анкета приликом
креирања школских планова уписа се може одразити повољно на буџет уз остварење
огромних уштеда (државе, локалних самоуправа и послодаваца). Интерес локалне
самоуправе да буде иницијатор активности мапирања реалних потреба привреде за
кадровима за потребе креирања школских планова уписа може бити и спречавање
миграција.
Локалне привреднике би требало анимирати да се одазову на ове анкете уз подршку
локалне самоуправе, исто као што би требало анимирати послодавце да одговоре на
анкете које би требало да проводи Завод за запошљавање Републике Српске. Важно је
имати у виду да ако се ово препусти само школама, а локална самоуправа не анимира
послодавце на сарадњу, школе ће у пракси веома тешко прикупити ове податке, јер ће
зависити од добре воље привредника, који и сами тешко организују
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своје вријеме и имају бројне обавезе. Локалне самоуправе и њихове канцеларије за
локални економски развој су основане да подрже локални економски развој, а он на
првом мјесту подразумијева да локална привреда може да се развија, а грађани имају
посао, што води и вишем животном стандарду и просперитету локалне самоуправе.
Директори школа су запослени по законима из области образовања и њихова примарна
пословна обавеза није да обезбиједе локални економски развој већ да омогуће
квалитетно образовање својим ученицима. Њих треба обавезати да учествују у овом
процесу, али га не могу водити и самостално спровести до краја.
Улога регионалних/локалних Савјета за образовање у овом дијелу процеса може да
буде да заговара да се успостави одрживи систем за прогнозирање развојних праваца
и потреба привреде на локалном и регионалном нивоу.
Најбољи период за прикупљање података за претходну календарску годину јесте први
квартал текуће године. Тада се сумира статистика из претходне године, а у јануару и
фебруару, послије новогодишњих празника, традиционално је мањи промет у приватном
сектору, па привредници имају нешто више времена да учествују у анкетама.
КОРАК 5: Усвајање регионалног школског плана уписа и достављање података
Комисији за уписну политику МПИК РС на даље поступање
Полазећи од успјешно спроведених претходних корака појединачно по школама које
учествују у раду регионалних Савјета за образовање, у овом завршном кораку се на
састанцима регионалних Савјета дискутује и дају се препоруке о списку образовних
профила које школе могу да понуде младима за наставак школовања у наредној
школској години, водећи рачуна о регионалним потребама тржишта рада. Документ
би требало да предложи предсједник регионалног Савјета за образовање на основу
усаглашеног приједлога чланова регионалних/локалних Савјета задужених регионално/
локално (по школама, општинама и градовима) за спровођење представљених
корака, о њему се дискутује и одлучује, са идејом постизања консензуса свих чланова
регионалних/локалних Савјета за образовање. Препорука би била да се тако донесен
регионални/локални школски план уписа доставља Комисији за уписну политику на
даље поступање.
Примјеном ових корака у знатној мјери би се унаприједио квалитет документа који смо
ставили у фокус – школског плана уписа, који би био прилагођен потребама регионалног
тржишта рада и заштити виталног интереса предузећа и Републике Српске.

4.3 Препоруке за дјеловање регионалних/локалних Савјета за образовање у процесу
каријерног вођења ученика везаног за избор занимања, планирање мјера и активности
за промоцију дефицитарних занимања

Да би се побољшала репутација производних занимања средњег стручног образовања,
препорука је да их је потребно, у циљу правилног одабира занимања, у право вријеме
и на одговарајући начин промовисати, у чему се препознаје једна од кључних улога
регионалних/локалних Савјета за образовање.
Ученици основних школа, првенствено завршних разреда, требало би да непосредно
прије уписа у средњу школу добију на вријеме тачне информације о могућностима
и перспективама свих занимања за која средње школе пружају могућност уписа
за наставак школовања. Нарочито је, због даљег напредовања и могућности за
запошљавање након завршетка школовања, потребно пласирати тачне информације
о занимањима потребним привреди Републике Српске.
Конкретно, препорука је да се ученицима који треба да се одлуче коју школу треба
да одаберу прије уписа пруже све потребне информације о различитим образовним
профилима у којима могу наставити даље школовање у локалној заједници, али и
шире. Такође их треба информисати и упутити о могућностима запослења или наставка
даљег школовања након завршетка средње школе.
Такође, неопходни су им подаци о самим средњим стручним школама које врше упис
за поједина занимања, те додатне информације о квалитету наставе у њима, како
би се на основу свега наведеног ученици одлучили о наставку школовања и упису у
поједина занимања.
Све наведено није могуће без провођења добро осмишљене, усаглашене и
заједнички проведене информативно-комуникационе кампање у наведену сврху, у
којој би заједнички учествовали регионални/локални Савјети за образовање са својим
чланицама, те по претпоставци Министарство просвјете и културе Републике Српске
и Републички педагошки завод Републике Српске, који би пружали одговарајућу
очекивану подршку планираним промотивним активностима, у складу са својим
могућностима.
Улога односа с јавношћу
Односи с јавношћу, по дефиницији, у основи су усмјерени на успостављање повјерења
и побољшање имиџа (репутације) коришћењем комуникацијских алата. Захтјеве
успјешне промоције могуће је испунити једино ако је јавност добро и на вријеме
информисана. Истовремено, на тај начин је лакше обезбиједити њену подршку.
У конкретном случају, односи с јавношћу треба да пруже подршку да све релевантне
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информације потребне ученицима прије уписа у изабрано одређено занимање буду
доступне.
Такође, односи с јавношћу треба да имају улогу да комуникативно повезују различите
учеснике. У конкретном случају, потребно је са нивоа дјеловања регионалних/локалних
Савјета за образовање планирати како у једну заједничку комуникацијску поруку
укључити све који на било који начин учествују у образовном процесу:
□ Министарство просвјете и културе Републике Српске
□ Привредну комору Републике Српске
□ Унију удружења послодаваца Републике Српске
□ средње стручне школе
□ локалну самоуправу
□ ученике и њихове родитеље
□ јавне сервисе и остала средства информисања
Сви наведени учесници могу се повезати само добро испланираном и добро
осмишљеном комуникацијском кампањом, а жељени и очекивани резултати, прије
свега повећање броја ученика који уписују средње стручне школе и дефицитарна
перспективна занимања, постићи уз креирање и употребу квалитетних маркетиншких
алата.
Дефиниција проблема

одласка на рад у иностранство након завршетка средње школе.
Откривање и подстицање талената и афинитета ученика, али и правовремено и
истинито информисање о могућностима и исходима за будућност правилно одабраног
занимања, није довољно развијено у нашем систему праћења и усмјеравања ученика
кроз основно и нарочито средње образовање.
Ученици основне школе углавном немају кроз постојећи образовни систем прилику
прије уписа у средње школе проћи процес професионалне оријентације уз подршку
стручног особља (психолога) и размишљати о себи у будућности на основу утицаја
избора занимања у коме планирају наставити даље школовање. Kао резултат тога,
многи од њих, у вријеме кад се опредјељују за упис у средњу школу, немају довољно
информација о перспективним областима образовања и занимањима које нуде средње
стручне школе и ослањају се искључиво на усмено пренесене утиске и жеље својих
родитеља или других дјелилаца савјета, чији подаци и информације којима располажу
углавном нису у потпуности мјеродавне приликом одабира будућег занимања, те могу
садржавати нетачне податке или процјене, који могу довести до погрешног избора
занимања при самом упису ученика у средње школе.
Из наведеног разлога, препорука је да је неопходно провођење информативне
кампање према будућим ученицима средњих школа. То је сигурно један од начина да
се утиче на то да се будући средњошколци на вријеме информишу о могућностима
за наставак школовања и перспективи одређених занимања, што ће допринијети
правилном избору занимања, које је свакако нарочито битан фактор њиховог даљег
професионалног и социјалног развоја, те доприноси стварању властитог идентитета у
друштву у коме живе.

На шта се конкретно односи проблем на који треба дјеловати?
На кога треба усмјерити планирану кампању?
Широко препознат проблем и неспорна чињеница у овом моменту јесте да
средњошколско стручно образовање за производна занимања у III i IV степену нема
ни приближно једнаку репутацију у јавности као универзитетско образовање било
које струке. Овај мањак репутације за одређена занимања узрокује повећање јаза у
понуди и потребама тржишта рада у многим секторима, доприносећи тако негативно
недостатку квалификованих свршених средњошколаца који би преузели неке кључне
улоге у привредном сектору одмах након завршетка школовања у средњим стручним
школама.
Главни разлог због којег ученици одлучују да се не баве струковним образовањем и
пословима, као што је већ речено, лежи у слабој репутацији техничког и струковног
образовања у поређењу са високим образовањем, које им се препоручује као „јако
добро плаћено» и као прилика за бољи положај у друштву.
У јавности је на територији Републике Српске такође тренутно присутно мишљење
да су сада најперспективнија занимања медицинске струке, првенствено због
идентификовања великих потреба земаља ЕУ за овим профилима, и могућности
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Препорука је да планирана кампања буде усмјерена на:
□ Ученике који ће се у текућој и у наредним годинама уписивати у средње школе
□ Родитеље ученика
□ Средње стручне школе
□ Унију послодаваца Републике Српске и привредна предузећа чланице
□ Ширу друштвену заједницу
Индиректни корисник али и претпостављени кључни партнер у провођењу промотивне
кампање би требало да буду у складу са својим могућностима Министарство просвјете
и културе Републике Српске и Републички педагошки завод Републике Српске.
Општи циљ провођења промотивне кампање
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Општи циљ је да се кроз реализацију ПР кампање у широј јавности и друштвеној
заједници, а нарочито код ученика и родитеља, изврши промјена перцепције о
вриједностима, могућностима и перспективи запошљавања ученика који уписују
средња стручна занимања III i IV степена, а који су им доступни након завршетка
школовања за одређена производна занимања.

Неопходне претпоставке за реализацију промотивне кампање су:
□ Дефинисање распореда потребног за активности које треба предузети;
□ Дефинисање алата, канала, средстава и ресурса који ће помоћи у постизању
жељених исхода;

Специфични циљеви планиране кампање (краткорочни и дугорочни):
Дефинисање циљних група
□ Подизање свијести о значају средњег стручног образовања у Републици Српској
међу кључним учесницима (ученици, образовне институције, послодавци, локална
заједница);
□ Развој механизама заједничког промотивног дјеловања и пружања подршке
унапређењима образовног система између кључних учесника кроз рад и дјеловање
регионалних/локалних Савјета за образовање;

Коме кампања треба да се обрати?
□ Ученици завршних разреда основних школа;
□ Родитељи и старатељи;
□ Средње стручне школе и наставно особље;

□ Информисање шире јавности о значају и перспективама средњег стручног
образовања;

□ Институције и локална заједница (министарства, заводи за запошљавање, општине
и градови, развојне агенције);

□ Подршка реформи средњег и високог образовања кроз утицај на промјене уписне
политике у складу са потребама тржишта рада у Републици Српској;

□ Послодавци;

□ Подршка стварању услова за интеграцију средњег стручног образовања у систем
образовања који укључује подршку привредних предузећа наставном процесу у домену
подршке реализацији практичне наставе у предузећима;
□ Подршка у транзицији и трансформацији могућности заједничког дјеловања
образовних власти и школа у Републици Српској у складу са потребама тржишта рада;
□ Подршка у промјени перспективе размишљања појединаца (прије свега младих) у
начину на који приступају избору занимања.

Задаци промотивне кампање
Промотивна кампања би требало да има сљедеће задатке:
□ Подршка општем и специфичним циљевима пројекта кроз активности промотивне
кампање;
□ Развијање и промоција кључних порука на основу циљева и жељених исхода;
□ Дефинисање и промоција низа активности како би се осигурало постизање жељених
исхода, са различитим циљним групама и укључивањем заинтересованих страна;
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□ Остали – агенције за запошљавање, привредне коморе, општинске, регионалне и
ентитетске службе и агенције за младе;
□ Организације цивилног друштва које се баве младима и рањивим групама:
□ Општа популација и медији.
Препорука је да промотивна кампања треба да се фокусира на општи циљ, заснован на
различитим потребама различитих циљних група, различитог степена разумијевања,
свијести и знања свих заинтересованих страна.
С обзиром на општи циљ и специфичне циљеве и њихово усклађивање с циљним
групама – њиховим потребама и медијским навикама, тренутним традиционалним
медијским окружењем у Републици Српској, у сарадњи са свим кључним
заинтересованим странама пројекта, потребно је планирати и спровести активности
промотивне кампање, имајући у виду да послодавци првенствено често истичу да
постоје занимања за која је тешко пронаћи адекватне кадрове.
То су углавном занимања која су на лошем гласу код младих и њихових родитеља,
некада због недостатака самих послова или неповољних радних услова, а некада и
због предрасуда или недостатка информација о дефицитарности.
Заједничке информативне активности средњих стручних школа и послодаваца могу
допринијети бољој информисаности јавности о потребама одређене индустрије и приликама
за запошљавање на локалном и регионалном нивоу. Тачне и прецизне информације о
перспективама каријера такође су и први корак у исправном планирању каријере.
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Постоји више ефикасних начина за информисање јавности.
Препоруке би биле:
‒
У локалним јавним гласилима, посебно онима које финансира локална
самоуправа, треба објављивати резултате прикупљених анкета послодаваца, како би
грађани били информисани о потребама локалне привреде.
‒
Преко Министарства просвјете и културе Републике Српске би, у сарадњи
са локалном управом и Унијом удружења послодаваца Републике Српске, која је у
сталном контакту са привредницима, било пожељно позивати локалне привреднике
да гостују на националној телевизији и локалним медијима у ТВ емисијама, са циљем
да укратко пренесу какве потребе за кадровима имају и шта им од радних мјеста
могу понудити, те какви су услови рада и запослења. На тај начин би се родитељи и
ученици стално информисали о томе које школе да упишу, који се образовни профили
траже, те каква су практична знања потребна. Наведено би пуно помогло да се
касније одабирају средње школе и факултети према потребама локалне привреде,
како би се школовали радници и стручњаци према стварним потребама. Емитовање
оваквих ТВ емисија имало би велики значај за развој локалне привреде и утицај на
будућност нових генерација. Логично је да би за емитовање оваквих емисија било
потребно обезбиједити медијски простор код РТРС као националног јавног емитера,
али и потребна додатна финансијска средства за закуп простора код других емитера,
за шта се очекује финансијска подршка компанија.
‒
Каријерно информисање младих може бити унапријеђено и проактивним
приступом средњих школа. Такав приступ је могуће осмислити припремом плана
промоције образовних профила, који треба да садржи општи и специфичне циљеве
промотивних активности, циљну групу и поруке које промотивне активности треба
да пренесу, а затим и конкретне активности које треба спровести, са одговорима на
питања у ком року и ко је за то задужен.
Успјешне кампање за промоцију образовних институција и програма најчешће се
креирају у отвореном процесу у ком учествују и ученици. У идеалном случају, у те
активности су укључени и представници локалне привреде, будући да је њима
потребан кадар за запошљавање.
Препоруке за неке од активности које могу бити унесене у овај план, а затим и
реализоване, јесу:
□ посјете основним школама,
□ организовање и учешће на сајму образовања,
□ организовање дана отворених врата за ученике и њихове родитеље,
□ припрема промотивних видео-спотова итд.
Препорука је да посебну пажњу креатори промотивних активности треба да обрате на
коришћење друштвених мрежа у сврху промоције школе и занимања.
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Младе је данас најлакше наћи управо на друштвеним мрежама. Уколико се жели да
се одређена информација пласира до младих као циљне групе, средње школе морају
да „говоре њиховим језиком“, односно да им се обрате преко медија које увелико
свакодневно користе.
Према новијим истраживањима проведеним од стране невладиних организација, у
Републици Српској чак 93,4% интернет популације старијих од 14 година старости има
налог на друштвеним мрежама (Facebook, Instagram, Twitter).
Уколико се школе опредијеле за то да промовишу своје образовне профиле путем
друштвених мрежа, то могу урадити тако што ће најприје отворити страницу средње
школе на некој од мрежа. Путем отварања странице/профила могуће је промовисати
не само образовни програм већ и остале садржаје школе. Ти садржаји треба младима
да пруже оно што они желе. Може се лако претпоставити да је једна од њихових жеља
да се оспособе за обављање одређеног посла, али осим те жеље, млади желе и
информације колико су добри услови школовања (опрема која се користи за обављање
наставе, да ли се практична настава одвија у предузећима и у којим предузећима,
популарност школе, структура ученика, и слично).
Приликом припреме кључне поруке, потребно је анкетирати бивше ученике школе о
разлозима због чега су се опредијелили за упис и шта би препоручили онима који се
још увијек нису опредијелили. Овим питањима се може додати и неколико питања о
томе шта ученици школе сматрају највећом вриједношћу свог школовања, шта им се
највише а шта најмање свиђа.
Приликом одређивања циљне групе којој је намијењен садржај који се промовише,
треба имати у виду и генерације родитеља које могу имати дјецу узраста зрелог за упис
у средњу школу. Важно је да се школе обраћају свима на које се порука потенцијално
односи. Потребно је и да школе, приликом постављања поруке коју желе да промовишу
путем оглашавања на друштвеним мрежама, воде рачуна о терминима почетка и краја
кампање, како би она дала најбоље резултате.
Осим поменутог садржаја, друштвене мреже омогућавају и континуирану промоцију
школа, на начин да се одржава стална комуникација са свима који имају контакт са
школом.
Постоји још неколико успјешних модела за промоцију тражених занимања.
По препоруци, један од њих су такође тзв. „школски сајмови занимања”, који се
организују прије уписа нове генерације у средње школе.
Директори школа, заједно са представницима локалне самоуправе, требало би
да у градовима (општинама) контактирају локалне компаније и позивају њихове
представнике да учествују на овим малим сајмовима, уприличеним у школском
простору. Школе би требало да омогуће компанијама да на малом простору изложе неке
од својих производа и да њихови одабрани представници из сектора људских ресурса
тог дана са родитељима и ученицима разговарају о томе шта компаније производе или
какве услуге нуде, које су специфичности тих послова, какво је предзнање потребно,
колике су плате, шта компанија нуди као додатну стимулацију радницима са најбољим
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учинком на послу, да ли компанија организује плаћену ученичку праксу за ученике и
слично.
Овакви разговори разбијају укоријењене предрасуде родитеља и будућим
средњошколцима представљају како одређени послови заиста изгледају у пракси. При
томе, овакви скупови су прилика да и локалне компаније покажу свој успјех и добију
пристојну рекламу у очима родитеља и ученика, те покажу неке своје нове производе
и испричају своју причу о њима. Компанијама које планирају свој раст ово добро дође
да унапријед „регрутују” будуће запослене и побуде пажњу родитеља.
Могуће је да овакве догађаје прати и додатни програм, који може укључити пријеподневне
активности, ручак за родитеље и ученике, поподневни програм, а према могућностима
се може предвидјети да млади локални бендови и други музичари могу да забављају
родитеље и дјецу. Уз то би било најбоље да школе знатно прије организовања оваквог
догађаја унапријед уговоре да једна или више компанија из њиховог града буде
покровитељ сајма или другог промотивног догађаја, како његовом реализацијом не би
био угрожен школски буџет.
Као модел за овакво окупљање послодаваца који представљају различите професије
потребне за успјешно пословање може да послужи и „виртуелни сајам занимања”
којим се кратким видео-материјалом (промотивни филмови) може представити како
изгледа један радни дан у занимању која школа образује. Овај модел промоције је
подесан и за ванредне околности, као што је сада ситуација са вирусом корона.

□ Заједничко дјеловање и провођење активности на пружању подршке одвијању
професионалне праксе и практичне наставе у средњим стручним школама и
предузећима на локалном и регионалном нивоу
Предузећа која имају потенцијал би свакако требало да се активно ангажују на
активностима за одвијање практичне наставе за ученике. Сам процес захтијева додатни
ангажман предузећа (материјални и људски ресурси), али су очекивани бенефити
за предузеће далеко већи уколико се као резултат одвијања практичне наставе за
ученике деси запошљавање ученика након проласка обуке која се реализује у вријеме
редовног школовања.
Комбиновањем ове мјере са додатном стимулацијом за рад на пракси – плаћеном
праксом, па и евентуалним стипендирањем за вријеме трајања школовања за
ученике који покажу интересовање и тражени квалитет, читав процес може се додатно
унаприједити.
Циљеви обављања практичне наставе у предузећу су двојаки:
1. први циљ је да се ученик оспособи за практичан рад у занимању за које се школује
2. други циљ је да ученик кроз практичан рад у предузећу заволи своје занимање
и да се увјери у услове рада у компанији која му након школовања може понудити
запослење.

На овај начин је већи број заинтересованих могао да се информише о самој школи и
образовним профилима који су актуелни у предстојећој школској години, задовољству
садашњих и бивших ученика, као и значају и квалитету извођења практичне наставе.

Оба наведена услова су кључна да би након школовања ученик остао у струци, по
могућности на познатом терену и под познатим условима за рад, и то у компанији која
је и подржала његово школовање.

4.4 Улога и дјеловање предузећа у осталим активностима регионалних Савјета
за образовање и у локалној заједници

4.5 Сарадња између два мјеста учења (школа–предузеће) у средњем стручном
образовању

Осим претходно описане улоге предузећа везане за креирање уписне политике и
промоцију занимања, улога и подршка предузећа се може дефинисати кроз још читав
низ сегмената са великим утицајем на образовни систем.

Сарадња између два мјеста учења (школа–предузеће) обезбјеђује квалитет стручног
образовања.

Кључна ствар и препорука везана за предузећа јесте да она препознају своју улогу
али и бенефите које могу остварити уколико на адекватан начин и према својим
могућностима пружају подршку образовном систему.
Прије свега, препорука је да се предузећа укључе и дају допринос сљедећим
активностима:

По препоруци, побољшање квалитета стручног образовања од главног је значаја.
Средње стручне школе, као и сама предузећа, имају интерес за висок квалитет
стручног образовања како би опстале у конкуренцији за упис већег броја ученика.
Важан фактор квалитета је при томе обавезна сарадња између два мјеста учења. Ова
сарадња између средњих стручних школа и предузећа на мезо нивоу, те менторима
за одржавање практичне наставе из предузећа и наставника практичне наставе и
координатора за одржавање практичне наставе у предузећима из школа на микро
нивоу, већ је утемељена у тренутно важећем Закону о средњем образовању.
Главни циљ ове сарадње је повећати квалитет средњег стручног образовања.
Препорука је да се сарадња између два мјеста учења (школа–предузеће) може

40

41

односити како на садржајну или методолошку тако и на концепционалну сарадњу. За
успјешну сарадњу треба имати на уму да постоје различити оквирни услови, задаци и
циљеви специфични за систем између два мјеста за учење – предузећа и школе – који
се морају узети у обзир.
Оквирни услови специфични за систем за струковну школу и предузеће
Средња стручна школа као мјесто учења треба да осигура:
• дидактичко структурирање ситуације учења,
• окружење за учење које је одговарајуће дизајнирано и организовано,
• одвијање наставног процеса структурирано према наставним плановима и
програмима,
• додатни пренос знања из општих предмета, знање везано за струку и занимање
и општа знања невезана за посао,
• да се интеракција наизмјенично одвија у учионицама и на радионицама за
практичну наставу,
• да се форсира оријентација на стварним, моделираним задацима и проблемима,
и приказом узорака рјешења,
• да се учење често одвија више на моделу (симулација) него чисто теоретски
Препорука је да циљ средње стручне школе буде да код ученика развије трансферно
знање и компетенције које омогућавају продуктивно дјеловање у пословној пракси
након завршетка школовања.
Препорука за предузећа би била да у процесу одвијања практичне наставе за ученике
у предузећу као мјесту учења осигурају:
• снажну повезницу с озбиљним професионалним ситуацијама, као нпр. рад под
временским притиском, рад у промјењивом радном окружењу, учење на основу
стварних наруџби купаца, рад с колегама и надређенима итд.

Циљ обављања практичне наставе у предузећу је, по препоруци, оспособити ученике
за обављање специфичних послова у некој струци и примијенити практично оно што
је теоретски научено у средњој стручној школи.
Циљ сарадње између два мјеста учења (школа–предузеће) по препоруци је побољшање
квалитета средњег стручног образовања кроз заједничко дјеловање/сарадњу између
два мјеста учења, заједно с утврђивањем и успостављањем значајних односа сарадње,
као и накнадном сарадњом на заједничким темама средњег стручног образовања,
које се темеље на цјелокупном процесу средњег стручног образовања које почиње од
избора занимања ученика и траје до завршетка средњег стручног образовања.
4.6 Препоруке за структуру сарадње школа и предузећа током процеса средњег
стручног образовања
Сарадња у реализацији наставног процеса између школа и предузећа остварује
се преко координатора практичне наставе из школа са менторима за одржавање
практичне наставе из предузећа, на начин како је то регулисано Законом о средњем
образовању у Републици Српској.
Предложени кораци сарадње и потребне активности за реализацију практичне наставе
за ученике у предузећима.
Припрема:
„Расподјела“ ученика струковних школа код привредних субјеката код којих се одвија
практична настава
Корак 1:
Дефинисање међусобних права и обавеза (потписивање уговора с школом и
појединачних уговора с ученицима о плаћеној ученичкој пракси – ако је примјењиво)
Корак 2:
Анализа наставног плана и садржаја наставних програма

• учење у реалном радном процесу,

Корак 3:

• усмјеравање према свакодневним радним задацима и проблемима у предузећу,

Усаглашавање и израда плана одржавања практичне наставе у предузећу

• интеракцију између ментора за одржавање практичне наставе, осталих запосленика
у предузећу и ученика,

Корак 4:

• социјализацију специфичну за предузеће и интеграцију у радно окружење, с циљем
да се ученици упознају с оквирним условима у предузећу током одвијања практичне
наставе у предузећу.
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Одржавање наставе (учење на радном мјесту), заједничко праћење ученика и вођење
евиденције
Корак 5:
Kоординација теоретског и практичних наставних садржаја
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Корак 6:
Дијељење информација о напретку ученика у образовању
Корак 7:
Заједничко рјешавање конфликтних ситуација с ученицима
Корак 8:
Вођење и процјена Дневника рада ученика, с извјештајима као доказима обављања
наставе
Корак 9:
Процјена и евалуација постигнутих резултата ученика
Корак 10:
Израда тестних инструмената, организација и провођење провјера знања и вјештина
Корак 11:

Успостављање одрживе сарадње мјеста за учење предузећа и средње стручне школе
је дуготрајан процес који захтијева посвећеност и иницијативу укључених страна.
При томе, сарадња између школе и предузећа, као два мјеста учења у средњем
стручном образовању, захтијева да предузеће и средња стручна школа преузимају
различите функције и задатке. Наведено резултира свеобухватним, планираним и
континуираним захтјевима за информацијама, те усклађивањем и координацијом
између ова два мјеста за учење.
Препорука је да се, по питању информисања, одвија узајамна размјена и међусобне
информације, нпр. кроз:
- међусобне размјене информација о наставним програмима и плановима обуке
- тренутним активностима и плановима школа и предузећа, условима за реализацију
наставног програма, полагање испита, развој компетенција ученика итд.
- размјену идеја, искустава и проблема у свакодневици образовања, међусобних
очекивања

Размјена информација у вези с испитима и резултатима испита и оцјењивање ученика

- посјете предузећима, узајамне посјете, организацију догађаја – попут дана отворених
врата, годишњица предузећа, заједничких посјета и наступа на сајмовима итд.

Остали препоручени модели сарадње школа и предузећа:

Размјена информација представља основу за међусобно разумијевање свих који су
укључени у струковно образовање и стога се може посматрати као процес зближавања
мјеста учења.

• Заједничка израда и представљање нових метода учења и пројеката средњег стручног
образовања ученицима
• Провођење додатних мјера за побољшање комуникације између мјеста учења
• Заједничко и међусобно даљње усавршавање наставника
• Заједнички развој дидактичких материјала
• Обављање едукативне стручне праксе за наставнике/це у предузећу и обављање
едукативне дидактичко-методолошке праксе за менторе практичне наставе из
предузећа у школама партнерима

4.7 Препоручене платформе за сарадњу и комуникацију између школа и предузећа
Да би се организовала сарадња мјеста за учење, потребна је одређена
институционализација, како би се спојило теоретско и практично учење. Важно је да
се сарадња два мјеста учења успостави као трајна размјена информација између
привредног субјекта код којег се одвија практична настава и средње стручне школе.
То значи:
Сарадња два мјеста за учење (школа–предузеће) није ни привремена ни селективна
– она је трајни задатак!
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На нивоу усклађивања и сарадње, по препоруци, наставници практичне наставе треба
да се, индивидуално или уз подршку координатора за одржавање практичне наставе,
договарају са менторима из предузећа и развијају заједничке мјере које проводе на
основу подјеле рада и уз властиту одговорност за реализацију међусобних договора.
Неки карактеристични послови који захтијевају ниво усклађивања су, на примјер:
• припрема уговора о одржавању практичне наставе за ученике с међусобним правима
и обавезама мјеста за учење (струковне школе и предузећа)
• заједничко праћење достигнућа ученика у образовном процесу и усклађивање с
временским периодом планираним за провођење појединих фаза образовања у
предузећу
• израдом плана образовања у предузећу
• заједничким дефинисањем критеријума за правилно вођење књига извјештаја као
доказа о образовању у предузећу
• оцјењивање ученика у оквиру фазе образовања у предузећу и на завршном испиту
• уско повезивање вјештина и знања која се преносе у теорији и пракси хронолошким
редослиједом
• провођење заједничких планова и пројеката образовања на свим мјестима учења
помоћу дигиталних платформи за учење.
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• развој, организација и провођење завршних испита
• планирање, имплементација и евалуација нових метода учења на различитим
мјестима за учење

мјера има директан утицај на сам квалитет наставе, па по том основу сигурно заслужује
да му се посвети потребна пажња.

4.8 Обезбјеђење потребних ресурса за квалитетан и несметан рад школа на
локалном и регионалном нивоу

4.10 Заједничко планирање и учествовање у пројектима од локалног и
регионалног значаја за образовни систем са очекиваним погодностима за
унапређење ресурса школа и наставног процеса уопште

Према важећем Закону о средњем образовању у Републици Српској, материјалне
трошкове школовања ученика у средњим стручним школама сноси локална заједница.
У материјалне трошкове спадају и трошкови материјала за обављање практичне
наставе за ученике. Многе локалне заједнице нису у финансијској могућности да
издвоје из општинског буџета довољна средства за ову намјену и потребна им је
подршка предузећа.

Уобичајена пракса донаторских пројеката намијењених унапређењима образовног
сектора јесте да се пројектом подржавају активности у сарадњи образовних институција
и предузећа. Тај тренд ће по претпоставци бити задржан и за наредни период. Улога
предузећа у већини таквих пројеката није финансијске природе, и углавном је услов за
њихово учешће омогућавање одвијања практичне наставе за ученике и запошљавање
свршених средњошколаца.

Препорука би била да предузећа, у складу са могућностима, подржавају одржавање
практичне наставе у школама донацијама репроматеријала, те опреме и машина
које више не могу користити у производном процесу. Овај модел подршке предузећа
се у неким срединама показао као врло значајан по питању обезбјеђења потребних
ресурса и ту праксу треба и даље форсирати.

Предузећа свакако треба да школама, кад год су у могућности, пруже овакав вид
подршке.

Препорука добре праксе је и давање једноставних послова школама од стране
предузећа, које на практичној настави могу обавити ученици, како би се школама
омогућило стицање додатних прихода.
4.9 Пружање подршке образовном систему кроз међусобну размјену искустава
за потребне обуке наставног кадра из школа и ментора за реализацију практичне
наставе у предузећима, на локалном и регионалном нивоу
Препорука је да ниво комуникације по питању међусобне размјене искустава између
школа и предузећа треба свакако подићи на виши степен, уз учешће већег броја
особа која раде с ученицима те обострано, како наставника практичне наставе тако и
ментора за рад с ученицима из предузећа.
Ментори из предузећа захтијевају свакако неки вид педагошке обуке. Републички
педагошки завод Републике Српске развио је наведени програм обука ментора и по
могућности треба радити на његовој распрострањености кроз реализацију обука за
менторе.
С друге стране, пожељно би било периодично обавити потребне едукације наставног
кадра из школа у предузећима, у складу са развојем технологија. Ова активност се
може реализовати кроз посјете предузећима или различите видове обуке за повећање
информисаности наставног кадра из школа, укључујући и дообуке у предузећима или
на факултетима у специфичним случајевима и за наведену сврху. Провођење ових
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Стручно образовање требало би да се прилагоди
све присутнијој глобализацији економског,
образовног и радног простора по испитаним
моделима који се примјењују у земљама ЕУ.

Генерално,
актери у
образовном
процесу

Послодавци треба да учествују у развоју и
прилагођавању наставних планова и програма
потребама за компетенцијама и радним мјестима
у реалном сектору.

Послодавци треба да имају већи утицај на
креирање уписне политике.

Послодавци треба да пруже већу подршку раду
школа а нарочито у реализацији практичне
наставе за ученике и у размјени искустава у
образовном процесу.

Локална заједница треба посебну пажњу да
усмјери на „пипање пулса” потреба локалног
и регионалног тржишта рада. Потребна су
већа подршка раду школа и већа издвајања за
материјалне трошкове.

Послодавци треба да пруже подршку опремању
школа опремом за реализацију практичне
наставе у школама.

Све промјене наставних планова и програма
треба да прати јачање ресурса школа.

Потребно је ојачати везе образовног система
са тржиштем рада и планирати дугорочно
професионалну оријентацију ученика.

Потребно је кроз формално и неформално
образовање омогућити флексибилни каријерни
напредак кроз хоризонталну и вертикалну
проходност.

Потребно је наставити континуирани развој
наставних планова и програма.

Заједнички циљ је привући и
задржати што више радноспособног
становништва унутар активног
тржишта рада у Републици Српској
и побољшати прилагодљивост
радне снаге и компанија за стално
увођење нових технологија.

Послодавци треба да препознају
свој интерес у подршци коју треба
да пруже образовном систему,
нарочито кроз подршку реализацији
ученичке праксе код послодаваца,
али и у активностима за опремање
школа потребном опремом.

Посебно треба истицати услове
и погодности запослења, висину
плата, као и могућност плаћене
ученичке праксе и стипендирања
ученика за вријеме школовања,
како би се што већи број младих
одлучио за наставак школовања за
дефицитарна занимања потребна
тржишту рада.

Да би се побољшала атрактивност стручног
образовања, потребно је фокусирати се на све
видове промоције и унапређења образовања.

У школама, посебно међу
родитељима и ученицима, а затим
у локалним заједницама, основним
школама, као и међу послодавцима,
треба пласирати информације које

Провођењем добро планираних
мјера за унапређење средњег
стручног образовања, које
приоритетно потенцирају промјену
уписне политике и јавну кампању
са циљаном, посебно дизајнираном
комуникацијом у сарадњи са
медијима, треба промијенити
перцепцију о вриједности средњег
стручног образовања и практичног
рада.

Дугорочни циљ успоставе
регионалних Савјета за
образовање јесте да обједине
потребе и интересе тржишта рада
са образовним политикама.

Регионални Савјети за образовање
се формирају да пруже подршку
изградњи и успостави сарадње
међу носиоцима интереса на
локалном и регионалном нивоу.

Циљеви

представљају понуду за запослење
које нуде домаћа предузећа, како
би се смањио одлазак радне снаге
на рад у иностранству.

Учесталом комуникацијом између свих
актера који учествују у образовном
процесу треба створити окружење које
подржава промјене уписне политике и
њену трајну оријентацију према реалном
тржишту рада и профитабилнијим
привредним секторима.

Пласман тачних и благовремених
информација, као подршка смјелој
реформи средњег стручног образовања,
осигураће подршку шире јавности
промјенама уписне политике.

Путем пласмана релевантних
информација о добрим праксама и
улогама институција, послодаваца и
образовних установа у образовном
процесу, потребно је у јавности јачати
перцепцију о важности развијања
механизама и капацитета средњег
стручног образовања у Републици
Српској.

Боља размјена података и информација
између доносиоца одлука, образовних
институција и послодаваца ће
допринијети бољој сарадњи у стварању
флексибилнијих и на потребама тржишта
рада заснованих уписних политика.

Очекивани резултати

У земљама ЕУ „дуални систем” образовања
(комбинација општег и стручног образовања)
јако је популаран и ефикасан. Преузмимо добре
праксе и искуства.

Нарочито је важно средње техничко стручно
образовање, које обезбјеђује широк спектар
различитих квалификација потребних у контексту
цјеложивотног учења.

Улога стручног образовања је кључна за
будућност и опште прихватање неопходног
концепта цјеложивотног учења, који тек треба да
заживи у земљи и региону.

Стручно образовање се треба анализирати
и планирати у ширем контексту глобалних и
регионалних процеса, уз уважавање локалног
социолошког и културолошког окружења.

Нарочито је потребна стручна помоћ и подршка
послодаваца у креирању уписне политике и
унапређивању стручног образовања.

Непроцјењива је сарадња свих актера у
образовном процесу.

Регионални Савјети за образовање треба
да окупе актере, синхронизују заједничке
активности и остваре утицај свих актера на
образовни процес.

Препоруке актерима

Циљна група

Препоруке за синхронизовано дјеловање актера, циљеви и очекивани резултати

Табела 1.
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Треба да буду боље информисани о
могућностима школовања и стипендирања
ученика који уписују дефицитарна занимања.

Родитељи и
ученици

Стручно образовање даје основу за покретање
властитог предузетништва.

Све ово доприноси развијању предузетничког
духа, иницијативе и самопоуздања код младих.

Стручно образовање у склопу редовних и
ваннаставних активности развија код ученика
поштовање радне дисциплине и етике, иницира
и развија партнерске односе при раду, потенцира
прихватање различитости и учење на радном
мјесту.

Плате радника у неким профитабилним гранама
индустрије (нпр. металска индустрија) имају
тренд сталног раста у посљедњих неколико
година.

занатске и друге вјештине.

Пораст примјене нових технологија и
аутоматизације повећава потражњу тржишта
рада за даровитим појединцима који познају
софистициране технологије и специјализиране

Без стручних занимања и вјештина, данас се не
може замислити ниједно модерно друштво.

Стручно образовање данас је иновативно,
користи модерне технологије и нуди вјештине
потребне и тражене на тржишту рада.

Не треба дозволити да стручна школа буде
„други одабир” због предрасуда, које истинитом и
правовременом информацијом треба разбити.

Препорука је да сви актери који учествују у
образовном процесу предузму одговарајуће
информативно-промотивне мјере и активности
да се родитељима и ученицима пружи
правовремена информација и олакша одлука
приликом уписа у средњу школу.

Стручна занимања треба потенцирати као
приоритетан избор за образовање, с обзиром на
то да се ради о великом броју пријеко потребних
занимања сваком друштву.

Препоруке актерима

Циљна група

Комуникација са медијима који ће
промовисати дефицитарна занимања
и пласирати кључне поруке према
ученицима.

Посјете ученика предузећима у периоду
непосредно прије уписа у средње школе
ће резултирати већим бројем уписаних
ученика у дефицитарна занимања.

Потребно је организовати и
синхронизовати читав низ активности
које ће резултирати бољом промоцијом
ТВЕТ образовања код родитеља и
ученика.

Очекивани резултати

Препоруке за синхронизовано дјеловање актера, циљеви и очекивани резултати

Табела 1.

Циљ је да се провођењем
промотивних активности према
ученицима и њиховим родитељима,
те младима генерално, промијени
лоша слика коју имају према
одређеним занимањима и
струкама, те да им се пружи
адекватна подршка за доношење
информисаних одлука о даљем
образовању.

Циљеви
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Уз ваш образовно васпитни рад или стручни
ангажман у институцијама, укључите се и
у популаризацију и промовисање стручног
образовања и дефицитарних занимања.

Основне школе
и средње
стручне школе

Општа
популација и
медији

Двострука сврха образовања, економска и друштвена, позива на
интеграцију сектора образовања са другим секторима у којима се
креира политика економског развоја, отварање нових радних мјеста
и запошљавање. То значи да је општа препорука да сектор стручног
образовања треба да се укључи у остварење стратешких развојних циљева
Републике Српске.

Институције

Промоција боље сарадње између
послодаваца и образовних
институција – техничких и
стручних школа ће допринијети
побољшању имиџа профитабилних
индустријских сектора.

Изградња и успостава
комуникације и сарадње међу
носиоцима интереса на локалном
и регионалном нивоу обезбиједиће
објективно информисање и
ефектније дјеловање кроз
синхронизацију активности.

Очекивани резултати

Стручно образовање и обука се анализирају и планирају у ширем контексту
глобалних и регионалних процеса, уз уважавање локалног социолошког и
културолошког окружења.

Стручно образовање и обука требало би да се прилагоде све присутнијој
глобализацији економског, образовног и радног простора.

Ученицима и
родитељима треба бити
објективно представљена
и понуда образовних
институција које образују
ученике.

Информисање шире
јавности о значају
стручног образовања
ће бити константно и
обезбиједиће стварање
реалне слике о понуди
предузећа.

Примарни циљ је
синхронизација
активности и дјеловања
институција, како
би се реализовали
идентификовани циљеви
пројекта „Унапређење
практичне наставе у
средњем стручном
образовању“.

Циљеви

Треба прекинути праксу да се
занимања уписују на основу
ресурса којим школе тренутно
располажу, и уз подршку партнера
тежити и радити на унапређењу
свих ресурса.

Ученицима треба пласирати
искрене информације о
занимањима за које се уписују, како
о томе какве су потребе тржишта
рада тако и о томе какви су услови
за школовање у школама, како би
се постигло да донесу правилан
суд о избору занимања и наставку
школовања.

Потребно је, кроз сарадњу и
активности партнера, обезбиједити
све потребне ресурсе, с циљем
обезбјеђења квалитетног
образовања у школама и
предузећима.

Циљеви

Кроз провођење планиране
промотивне кампање, одабиром
и пласирањем садржаја,
Поруке које се пласирају младима треба прилагодити садржајем тако да
млади чују оно што желе да чују. Порука младима треба да буде да стручно преносом кључне поруке на
ученике, наставнике, послодавце
образовање образује ученике за многа занимања која су стипендирана,
економски перспективна и цијењена у свијету рада те у којима могу лако да и представнике институција,
се запосле.
медији треба да одиграју кључну
улогу у промјени опште слике о
Стручно образовање је у основи савремени тренд у свијету, који прати
дефицитарним занимањима.
развој савремених технологија, дизајнирано је за постизање практичних
вјештина и знања потребног за запослење.
Медији заинтересовани за теме
које се тичу значаја стручног
Успјешан завршетак стручног образовања пружа квалификације признате
образовања уопште, објавом
на тржишту рада. Квалитетно стручно образовање представља циљани
процес стицања компетенција, знања и вјештина које нуде школе
позитивне приче и примјера
у Републици Српској. Данашње стручно образовање оспособљава
добре праксе, допринијеће бржем
младе за широк и атрактиван дијапазон занимања из савремених
постизању зацртаних циљева.
интердисциплинарних дисциплина.

Медији треба активно да се укључе у промоцију занимања.
Посебно треба обратити пажњу на могућности које нуде друштвене мреже.

Препорука је да је неопходно додатно побољшати структуру стручног
образовања и обезбиједити могућности квалитетне практичне наставе у
Републици Српској.

Већа релевантност стручног образовања за тржиште рада и побољшање
односа са послодавцима као друштвеним партнерима доприноси његовом
квалитету и атрактивности.

Препоруке актерима

Потребно је да школе проактивно
буду ангажоване у комуникацији са
ученицима и родитељима, при чему
кључни комуникациони канали треба
да буду друштвене мреже, како би се
постигли планирани резултати у обиму
пласирања информација.

Размјена знања између професора и
наставника практичне наставе из школа
са представницима предузећа, како би
се омогућио пренос знања о савременим
технологијама и њиховој примјени,
допринијеће унапређењу квалитета
наставе.

На исти начин, кроз комуникацију, треба
да се траже и практична рјешења овог
проблема, у складу са могућностима
актера.

Комуникацијом између актера
обезбиједиће се информација о
потребама школа за ресурсима.

Очекивани резултати

Циљна група

Треба да располажу савременом опремом
и училима, потенцирају критичко мишљење
у учењу, подржавају плурализам,
мултикултуралност, „друштво знања” и
цјеложивотно учење у складу са глобалним
процесима и европским образовним
стандардима. Управо образовни систем може
постати иницијатор и генератор економског
и друштвеног развоја и помоћи процес ЕУ и
глобалних интеграција.

Средње школе за стручно образовање треба да
буду модернизоване у сваком погледу.

Уз активно подстицање ученика завршних
разреда основних школа на упис у стручне
школе, лакше ћемо пребродити несклад између
потреба тржишта рада и понуде образовног
сектора.

Наше друштво и привреда требају вашу помоћ.

Информације према ученицима треба да буду
вјеродостојне и пласиране у право вријеме, како
би ефекти промоције били бољи.

Препоруке актерима

Циљна група

Препоруке за синхронизовано дјеловање актера, циљеви и очекивани резултати

Табела 1.
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По потреби и процјени
тренутног стања,
најбоље у периоду који
претходи упису
(април)
Март–мај

Организовати састанке у школама између школа и
послодаваца, са циљем да се дефинишу начини за
додатна побољшања обављања практичне наставе.
Организовати потписивање уговора са предузећима
која су претходно идентификована као заинтересована
за пријем ученика на праксу у фирмама. Уговори би
се потписивали између предузећа и средњих стручних
школа – све у складу са већ договореним потребама
привредника за пријем ученика на праксу.
Град/општина, у сарадњи са школама и послодавцима,
на својој територији сваком ученику треба да, по
могућности, обезбиједи обављање праксе одмах по
упису 2. разреда средње школе, односно за ученике са
сметњама у развоју одмах по упису 1. разреда средње
школе.
Припремити детаљан план обилазака и организовати
посјете ученика деветих разреда основних школа
привредним предузећима са територијалног
подручја регионалног Савјета, са циљем промоције
дефицитарних занимања и усмјеравања у средње

Организовати састанке
између школа,
послодаваца и локалне
управе.
Потписивање
уговора предузећа
заинтересованих да приме
ученике на праксу.

Анализа стања ученика
без родитељског
старања и ученика са
посебним потребама и
обезбјеђивања праксе за
ту дјецу.
Посјете ученика осмих
и деветих разреда
привредним предузећима.

Планирање уписне
политике.

Подршка рада школских
секција техничких
смјерова.

Организација сајмова
Сајам запошљавања и занимања је препоручено
запошљавања и занимања. одржати у два дана – први дан сајам занимања, гдје
би учествовале средње стручне школе и факултети
са подручја Савјета; други дан сајам запошљавања са
предузећима која нуде слободна радна мјеста из разних
занимања.
Промоција стручних
занимања

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Кроз посјете представника локалне заједнице,
послодаваца и средњих стручних школа основним
школама и путем медијског маркетинга вршити
промоцију средњих стручних занимања, са
презентацијом стручних смјерова. Прије обилазака
школа, организовати састанке регионалних Савјета, с
циљем усаглашавања начина промоције.

Идентификовањем постојећих школских секција
техничких смјерова, промовисати дата занимања и
директно их повезивати са привредницима из датих
сектора који ће својим донацијама додатно мотивисати
и наградити ученике за њихова залагања и постигнуте
резултате.

Сви регионални Савјети треба да доставе свој приједлог
и сугестије када је уписна политика у питању. Прије
слања приједлога, организовати састанке и усагласити
приједлоге и сугестије.

стручно образовање. Активност би укључила све
основне школе на територији града или општине, који
би током цијеле школске године имали испланиране
и договорене посјете предузећима. Најкасније крајем
текуће школске (април/мај) године, за ученике деветих
разреда обавезно треба организовати посјете у више
предузећа. За ученике, ако има могућности, треба
планирати обиласке предузећа у току цијеле школске
године, како би се реализовао што већи број посјета.

Направити базу података свих координатора практичне
наставе за средње стручне школе, те их повезати са
привредним субјектима, у зависности од гране и врсте
дјелатности, у циљу што боље организације практичне
наставе у предузећима.

У средњим стручним
школама идентификовати
све координаторе
практичне наставе.

3.

Континуирано

Децембар

Октобар

Септембар

Прва половина
септембра

Цијеле школске године

Прва половина
септембра

Прва половина
септембра

Направити базу података истих, са информацијама
колико ученика су спремни да приме на праксу.

Идентификовати
привредне субјекте
заинтересоване за пријем
ученика на праксу у
предузећима.

Континуирано,
нарочито након
уписа ученика а прије
почетка школске
године

Термин реализације

2.

Након што се идентификују потребе, повезивањем
привредника са школама, утврдити дио помоћи који
се може реализовати из донација привредника и дио
који се може обезбиједити из средстава града/општине,
намијењен за опремање кабинета за практичну наставу.

Начин реализације

Организовати обиласке
школа, те утврдити
потребу за адаптацијом
и опремањем кабинета
за практичну наставу за
занимања која су уписана.

Активност

1.

Бр.

Табела 2.
Примјер годишњег плана рада регионалних Савјета за образовање

Регионални Савјети

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Локална управа

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Регионални Савјети

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Локална управа

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Локална управа,
Локална привредна
предузећа,
Средње школе

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Средње школе

Локална привредна
предузећа

Локална управа

Реализатор

ДОДАТАК
Нацрт Пословника о раду
регионалних/локалних Савјета за образовање у Републици Српској

Члан 2
Овим Пословником дефинишу се територијална организација и сједиште Савјета,
улога и дјеловање, права и дужности чланова Савјета, сазивање сједница Савјета,
начин одлучивања и акти, процедуре доношења појединачних аката, начин сарадње са
надлежним институцијама и тијелима ентитета Република Српска, јавност рада, као и
друга питања од значаја за рад Савјета. Ако неко питање из надлежности Савјета није
утврђено овим Пословником, то питање уредиће се посебном одлуком или закључком
Савјета.

I – OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим пословником уређује се организација и начин рада регионалних/локалних
Савјета за образовање у Републици Српској (у даљем тексту: Савјети), као
савјетодавних тијела формираних у циљу пружања савјетодавне и практичне подршке
образовању и заштити виталних интереса чланица Савјета у овој области кроз:
⬥
Остваривање високог нивоа комуникације на регионалном нивоу између свих
заинтересованих страна и остваривање утицаја на стратешке процесе у образовању
на локалном, регионалном и државном нивоу;
⬥
Учешће и остваривање савјетодавне улоге у процесу креирања локалне и
регионалне уписне политике у средње стручне школе;
⬥
Заједничко дјеловање и провођење активности на пружању подршке одвијању
професионалне праксе и практичне наставе у средњим стручним школама и
предузећима на локалном и регионалном нивоу;
⬥
Анализе материјалних потреба средњих стручних школа и активно учешће у
обезбјеђењу потребних ресурса за квалитетан и несметан рад школа на локалном и
регионалном нивоу;
⬥
Пружање подршке образовном систему кроз међусобну размјену искустава за
потребне обуке наставног кадра из школа и ментора за реализацију практичне наставе
у предузећима, на локалном и регионалном нивоу;
⬥

⬥
Пружање подршке цјеложивотном учењу и напредовању наставног кадра у
школама;
⬥
Заједничко планирање и учествовање у пројектима од локалног и регионалног
значаја за образовни систем, са очекиваним доприносима за унапређење ресурса
школа и наставног процеса уопште;
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Чланство у Савјетима за образовање чине одабрани:
1. Приоритетно представници свих средњих школа из локалних заједница и један
директор основне школе, представник актива директора основних школа са нивоа
општина и градова из територијалног обухвата Савјета;
2. Представници свих локалних заједница и локалне управе на локалном и регионалном
нивоу;
3. Представници привредних предузећа са највећим значајем за локални и регионални
економски развој;
4. Представници локалних и регионалних развојних агенција;
5. Представници локалних завода за запошљавање на нивоу општина и градова из
територијалног обухвата Савјета;

Пружање подршке школама у каријерном вођењу и савјетовању ученика;

⬥
Пружање подршке стипендирању ученика у одређеним занимањима и
запошљавању свршених средњошколаца;

⬥

Члан 3

Промоције дефицитарних занимања.

6. Остале заинтересоване стране.
Напомена: Број чланова појединачних регионалних/локалних Савјета за образовање није
ограничен, али се због ефикасности рада предвиђа да не буде већи од 20, односно 30.
Члан 4
Рад Савјета је јаван. Изузетно, из оправданих разлога, може се искључити јавност из
рада Савјета, закључком Савјета.
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Члан 5

Члан 8

У раду Савјета материјали и дописи припремају се на српском језику и писму, изузев
аката који се, на захтјев упућен Савјету, објављују на осталим службеним језицима
Босне и Херцеговине или на неком од страних језика.

У случају спријечености предсједника, предсједник може овластити било ког од два
потпредсједника да обавља поједине послове из члана 8 овог пословника.
Члан 9
Чланство у Савјету је добровољно.

II – НАЧИН РАДА САВЈЕТА
Члан 6
Оснивачка сједница Савјета сазива се на иницијативу надлежног органа из локалне
заједнице у којој је сједиште регионалног Савјета. Првом сједницом предсједава
представник локалне заједнице у којој се налази сједиште регионалног Савјета, до
избора предсједника Савјета.
Савјет има предсједника и два потпредсједника, које већином гласова бирају чланови
Савјета на првој оснивачкој сједници Савјета.
Мандат изабраних траје годину дана, и могу бити бирани највише четири пута
узастопно. Именовање првог предсједника и два потпредсједника утврђују чланови
Савјета међусобним договором на првој оснивачкој сједници.
Стручне, техничке и административне послове за потребе Савјета врши Секретаријат
Савјета (у даљем тексту: Секретаријат).
Особље Секретаријата (секретара и администратора) предлажу и бирају чланови
Савјета из локалне заједнице или локалне развојне агенције, са неограниченим
трајањем мандата, до одлуке Савјета о реизбору.

Чланице Савјета обављају, прије свега, сљедеће послове:
□

учествују у припреми одређених материјала;

□

предлажу разматрање и начине рјешавања питања из надлежности Савјета;

□

учествују у доношењу приједлога, препорука, закључака и других аката Савјета;

□
обављају и друге послове из надлежности Савјета, самостално или по одлуци
Савјета.
Члан 10
Чланови Савјета су дужни да присуствују сједницама Савјета, а у случају спријечености,
дужни су да благовремено обавијесте предсједника или потпредсједнике Савјета.
Изузетно, у случајевима оправдане спријечености да присуствује сједници, члан
Савјета може прије сједнице доставити свој писани приједлог препоруке или закључка,
са потписом и датумом упућивања приједлога или закључка.
Члан 11
Чланови Савјета дужни су да поступају у складу са препорукама и закључцима Савјета,
те да стручно, квалитетно и благовремено извршавају послове и задатке утврђене
заједнички усвојеним актима Савјета.

Члан 7
Предсједник Савјета обавља, прије свега, сљедеће послове:

Члан 12

□

представља Савјет;

□

координира радом Савјета;

□

сазива сједнице и радне састанке Савјета и предсједава сједницом, односно
састанком;

Право да учествују у дискусији имају сви чланови Савјета. Право да учествују у
дискусији, по одобрењу предсједника Савјета, имају и друга позвана лица, без права
одлучивања. Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу,
само о питањима која су од непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног
реда о којој се расправља.

□

предлаже дневни ред;

□

потписује препоруке, закључке и друге акте које доноси Савјет;

Члан 13

□

обавља и друге послове из надлежности Савјета.

Поред питања у вези с тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди
Пословника.
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Члан 14

1. Одлуке по тачкама дневног реда и

Дискусије треба да буду што краће и јасније. Дискутант има право да у дискусији изрази
своје мишљење, став или увјерење, али је обавезан да то учини на пристојан начин.

2. Остале акте.

Члан 15
Савјет може одлучити да се ограничи број дискусија једног дискутанта по једној тачки
дневног реда или да се ограничи трајање дискусија.
Члан 16
Сваки дискутант има право на реплику ако је у нечијој дискусији поменут, а сматра да
тврдње у тој дискусији треба исправити или допунити. Реплика може трајати најдуже
три минута.

Члан 22
Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:
1. Јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донесена;
2. Име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;
3. Начин извршења одлуке;
4. Рок за извршење одлуке;
5. Начин праћења извршења одлуке.
Члан 23

Члан 17
Предсједник Савјета даје и одузима ријеч дискутантима, водећи рачуна о редослиједу
пријављивања, а послије дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој
тачки дневног реда, предсједник Савјета ће предложити да се доношење одлуке по тој
тачки дневног реда одложи за неку од сљедећих сједница.

Члан 18

Члан 24

О одржавању реда на сједници стара се предсједник Савјета.

Када одлучује о процедуралним питањима, а не по тачкама дневног реда, Савјет
доноси препоруке, закључке и приједлоге рјешења.

Члан 19

Препорука, закључак и приједлози рјешења имају исте елементе као и одлука по тачки
дневног реда.

Предсједник Савјета ће опоменути члана Савјета или друго присутно лице које и
послије одузимања ријечи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша
или на други начин омета рад на сједници.
Члан 20
Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на сједници, на приједлог
предсједника, потпредсједника или осталих чланова Савјета, Савјет ће донијети
одлуку о његовом удаљавању са сједнице. Лице на које се одлука о удаљавању односи
обавезно је да одмах по изрицању мјере удаљавања напусти просторију у којој се
сједница одржава. Мјера удаљавања односи се само на сједницу Савјета на којој је
изречена.
Члан 21
Савјет доноси:
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Члан 25
У случају непоштовања одредби из чл. 10, 11 и 12 овог пословника или у случају
спријечености да учествује у раду Савјета дуже од шест мјесеци, Савјет ће размотрити
потребу разрјешења тог члана и именовање другог члана Савјета.
III – Сједнице Савјета
Члан 26
Савјет доноси одлуке, препоруке, закључке, приједлоге рјешења и друге акте у вези
са дјеловањем Савјета описаним чланом 1 Пословника на сједници и изван сједнице,
на радним састанцима, усаглашавањем одлука и закључака путем електронске поште
и на други начин који међусобно договарају чланови Савјета. Сједница се сазива
писаним путем, а изузетно, у хитним случајевима, и путем телефона/факса.
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Члан 27

Члан 32

Захтјев за усаглашавање аката Савјета путем електронске поште доставља предсједник
Савјета или, по његовом овлашћењу, један од потпредсједника или други овлаштени
члан Савјета. Чланови Савјета дужни су доставити одговор на захтјев за усаглашавање
у року од пет дана од дана достављања, а истеком тог периода ће се сматрати да су
сагласни са приједлогом. Изузетно од претходног става, у случају када члан Савјета
из оправданих разлога није у могућности да електронским путем пошаље одговор, рок
из претходног става се може продужити на приједлог предсједника Савјета, или се
од члана Савјета може захтијевати одговор телефонским путем. О усменом одговору
сачињава се службена забиљешка.

Сједница Савјета може се одржати ако је присутна минимално трећина чланова
Савјета.

Члан 28
Приједлог дневног реда са комплетним материјалима за сједницу доставља се
члановима Савјета на усаглашавање најмање седам дана прије обавјештења о
одржавању сједнице. Изузетно, у случајевима потребе хитног одлучивања, дневни ред
се може мијењати и након достављања обавјештења о одржавању сједнице, као и на
самој сједници на приједлог предсједника, потпредсједника, секретара или неког од
чланова Савјета.
Члан 29
Секретаријат доставља члановима Савјета обавјештење о одржавању сједнице са
приједлогом дневног реда и материјалима за рад у оквиру појединих тачака путем
електронске поште, најкасније седам дана прије одржавања сједнице. Изузетно,
у случајевима када тренутна ситуација налаже, сједница се може сазвати и у року
краћем од седам дана.
Члан 30
Сједнице Савјета одржавају се, по правилу, у сједишту Савјета. Одлука о алтернативном
мјесту одржавања састанка доноси се најмање седам дана прије планиране сједнице.
Сједницом предсједава предсједник Савјета.
Члан 31
Сједници Савјета обавезно присуствују чланови Савјета, предсједник Савјета
и потпредсједници, те секретар и администратор рада Савјета. Сједници могу
присуствовати и друга заинтересирана лица изван Савјета, уз сагласност предсједника
Савјета, о чему се чланови Савјета обавјештавају у позиву за сједницу.]
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Ако сједници не присуствује потребан број чланова Савјета или остала лица чије је
присуство неопходно, предсједник Савјета доноси одлуку да се сједница одложи и
истовремено утврђује дан и час када ће се одржати нова сједница, водећи рачуна
о року за доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда. Исту одлуку
предсједник Савјета ће донијети и ако није испуњен неки други услов за одржавање
сједнице.
Члан 33
Сједница започиње потврђивањем дневног реда. Прва тачка дневног реда јесте
усвајање записника са претходне сједнице и извјештавање о реализацији закључака
са претходне сједнице. О свакој тачки дневног реда води се расправа, након чега се
усвајају одлуке, препоруке и закључци Савјета.
Члан 34
Након сваке сједнице Савјета, а најкасније три дана након одржане сједнице, Савјет
ће Министарству просвјете и културе Републике Српске доставити записник на увид.
IV – Одлучивање и записник
Члан 35
Одлучивање на сједници врши се јавним гласањем чланова Савјета. Гласање се врши
изјашњавањем „за” и „против” приједлога који саопштава предсједник Савјета. Члан
Савјета се може суздржати од гласања, осим у случају када се доноси приједлог уписа
ученика за наредну школску годину који се упућује на даље поступање Комисији за
упис при Министарству просвјете и културе Републике Српске. Резултате гласања
констатује предсједник Савјета. Резултати гласања, потврђени од стране предсједника
Савјета, уносе се у записник.
Члан 36
Уколико чланови Савјета не постигну сагласност о плану уписа за наредну школску
годину или по неком другом виталном питању, или утврде да су неопходне додатне
информације, та тачка дневног реда ће бити детаљније размотрена на једној од
наредних сједница Савјета, а на основу резултата додатног истраживања, односно
утврђених нових података или нове достављене документације.
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Члан 37

Члан 43

У записник са сједнице уносе се сљедећи подаци: редни број сједнице, име особе која
предсједава сједницом Савјета, имена присутних и одсутних чланова Савјета, имена
лица која по позиву присуствују сједници, дан и сат почетка и завршетка сједнице,
дневни ред, кратак сиже дискусије у оквиру тачака дневног реда, те закључци Савјета
о појединим тачкама дневног реда. Уколико то сматра значајним за записник, члан
Савјета може приложити ауторизовани резиме своје дискусије као саставни дио
записника.

Сарадња Савјета са међународним и домаћим субјектима на имплементацији
пројеката биће по указаној потреби регулисана посебним актом.

Члан 38
За сваки закључак којим се утврђују задаци за које су задужени чланови Савјета, треба
записнички утврдити носиоце и рок извршења задатака. Сваки члан Савјета има право
тражити да се у записник унесе његово издвојено мишљење.

VII – ЈАВНОСТ РАДА
Члан 44
Савјети извјештавају јавност о свом раду, донесеним препорукама, закључцима,
приједлозима рјешења и заузетим ставовима путем конференција за штампу,
издавањем публикација, те објављивањем аката и информација о раду Савјета на
службеним интернет страницама чланица.
Секретаријат подноси годишњи извјештај о раду члановима Савјета.
Члан 45

Члан 39
Усвојени записник потписује записничар и особа која предсједава сједницом Савјета
и овјерава се печатом Савјета. О чувању овјереног записника брине се Секретаријат.

Савјет може одредити који материјали и информације не могу бити доступни јавности,
када је то у интересу рада Савјета, а у складу са важећим законима у Републици
Српској.

V – Акти Савјета

Члан 46

Члан 40

Савјети, након сваке сједнице, записник достављају на увид Министарству просвјете и
културе Републике Српске.

У остваривању својих овлашћења, Савјет доноси препоруке, закључке, приједлоге
рјешења и друге акте у складу са дјеловањем описаним у члану 1.
VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47
VI – САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ТИЈЕЛИМА

Пословник ступа на снагу даном усвајања на свим појединачно формираним Савјетима
у Републици Српској.

Члан 41
У остваривању својих овлашћења, Савјет сарађује са надлежним институцијама и
органима У Републици Српској и Дистрикту Брчко, градовима и општинама, по свим
питањима од значаја за рад Савјета описаним у члану 1.
Члан 42
У поступку доношења одлуке, Савјет може затражити стручно мишљење одговарајућих
домаћих и међународних институција или експерата.
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