
Извештај комисије за образовне профиле 

 

Комисија за образовне профиле је разматрала текућу ситуацију у вези са дешавањима које се односе на 

новине у вези образовних профила. Поред  чланова Скупштине, седници је присуствовала и Гордана 

Митровић из ЗУОВ-а. 

Комисију је водио Веселин Вуковић, директор ТШ "Нови Београд". 

Веселин Вуковић је на почетку седнице обавестио присутне да неће бити у стању да се даље ангажује у 

овој комисији пошто његову школу очекују велике трансформације, а , такође, имајући у виду да му је 

остало још мање од две године до пензије, сматра да би "штафету" требало да преузме неко млађи. 

Договорено је да ће комисију водити члан управног одбора кога ће одабрати Управни одбор Заједнице, 

као што је и предвиђено статутом заједнице. 

Комисија oбавештава Скупштину да је неопходно да се, било школе појединачно, било преко Заједнице, 

покрену захтеви Министарству за увођење стандарда квалификације за све образовне профиле. 

Наиме, увођењем Националног оквира квалификација и новог ЗОСОВ-а, непходно је да образовни 

профили имају стандарде, па су тако у опасности (по информацијама од Гордане Митровић) да унеком 

тренутку буду избачени из Система они профили који немају стандарде. Да би се поднео захтев 

Министарству (које онда налаже ЗУОВу да стандарде изради) потребно је обезбедити писмену подршку 

образовном профилу од стране привреде која запошљава тај образовни профил и заједно са тим 

поднети захтев. 

Променом  постојећег  Наставног плана  у "План и програм наставе и учења" и променом садржаја тог 

Плана за образовни профил "Tехничар за компјутерско управљање (CNC)машина", нужно је урадити 

нову вреификацију. 

Уочени су бројни недостаци у новом Плану и програму наставе и учења за овај профил па је договорено 

да чланови комисијешколаиз Кикинде, Крагујевца, Пнчева, Пожеге, Политехника Београд и Суботица 

међусобно размене предлоге за исправљање недостатака,а систематизован материјал проследе на 

личну електронску адресу Гордани  Митровић и Председнику Заједнице како би их она у виду исправки 

уклопила у нови План до 30.06.2018. 

Комисија је обавештена и да је после вишегодишње упорности и савладавајући опструкције, успела да 

врати у Систем машинску термотехнику у виду образовног профила који је понео име "Техничар за 

грејање и климатизацију". С обзиром на кратко време, конкурисале су само две школе које ће током 

наредне године имати овај образовни профил (Техничке школе Ваљево и "Нови Београд"). Имајући у 

виду чињеницу да је ово савремено направљен образовни профил, са стандардима, циљевима и 

исходима, технолошки новим предметима, а са изузетно великом потражњом од привредних 

организација, саветују се школе да профил проуче и конкуришу следеће школске године. 

 

У Суботици  

16.06.2018. 


