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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
***
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Поштовани колегинице и колеге,
Након
многобројних питања наших чланова упућених нашем
Синдикату, a односе се на то „Да ли су васпитачи са VII ССС у обавези
да заврше мастер студије?“ у прилогу вам шаљемо текст:
ЗАКОН
о Националном оквиру квалификација Републике Србије
извод из „Службеног гласника РС„ бр. 27 од 6. априла 2018. године –
члан 5. - који ће појаснити многе недоумице.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић

Прилог: у наставку
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***
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом успоставља се Национални оквир квалификација Републике
Србије (у даљем тексту: НОКС) као систем за уређивање квалификација,
његова сврха, циљеви и принципи, врсте и нивои квалификација, начини
стицања квалификација, описи знања, вештина, способности и ставова (у
даљем тексту: дескриптори) нивоа квалификација, тела и организације
надлежне за примену и развој НОКС-а, обезбеђивање квалитета у примени
НОКС-а и повезивање са Европским оквиром квалификација (у даљем тексту:
ЕОК).
Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају
природни мушки и женски род лица на која се односе.
Основни појмови и њихово значење
Члан 2.
Поједини појмови у овом закону имају следеће значење:
1) Квалификација – формално признање стечених компетенција. Појединац стиче
квалификацију када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру
одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном
исправом (дипломом или сертификатом);
2) Компетенција – интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова, које
појединцу омогућују ефикасно делање у складу са стандардом квалификације;
3) Кључне компетенције за целоживотно учење – способност употребе стечених знања,
вештина и ставова, неопходних за лични, социјални и професионални развој и даље
учење. Ове компетенције уграђене су у циљеве и стандарде на свим нивоима
образовања као нове области, релевантне за континуирано стицање компетенција,
вођење приватног и друштвеног живота, професију и сналажење у реалним
проблемима и захтевним ситуацијама;
4) Исходи учења – јасни искази о томе шта се од појединца очекује да зна, разуме и да
је способан да покаже, односно уради након завршеног процеса учења. Омогућавају
проверљивост нивоа развијености компетенција, односно достигнутости знања,
вештина, ставова и способности;
5) Стандард квалификације – документ утврђен у складу са овим законом, који садржи
опис циљева и исхода учења, као и податке о квалификацији на основу којих се врши
одређивање нивоа, њено разврставање и вредновање;
6) Стандард занимања – документ који садржи опис дужности и задатака, као и
компетенција потребних појединцу за ефикасно обављање послова у одређеном
занимању, утврђен у складу са прописима који уређују запошљавање;
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7) Регистар НОКС-а (у даљем тексту: Регистар) – регистар НОКС-а који се
састоји из подрегистра националних квалификација, подрегистра стандарда
квалификација и подрегистра јавно признатих организатора активности образовања
одраслих (у даљем тексту: ЈПОА), са послодавцима код којих ЈПОА реализује
практичан рад и/или практичну наставу;
8) Европски оквир квалификација (у даљем тексту: ЕОК) – заједнички европски
референтни оквир који повезује националне системе квалификација и делује као алат
за упоређивање односно лакше разумевање и тумачење квалификација међу
различитим државама и образовним системима у Европи;
9) Оквир квалификација у европском простору високог образовања (у даљем тексту:
ЕПВО) – оквир квалификација у оквиру Болоњског процеса. Дефинисан је са четири
главна циклуса (кратки циклус, први, други и трећи циклус) који се описују
Даблинским дескрипторима;
10) Формално образовање представља организоване процесе учења који се остварују
на основу планова и програма наставе и учења основног и средњег образовања и
студијских програма високог образовања;
11) Неформално образовање представља организоване процесе учења одраслих који
се остварују на основу посебних програма, ради стицања знања, вештина, способности
и ставова усмерених на рад, лични и социјални развој;
12) Информално учење представља процес самосталног стицања знања, вештина,
вредности, ставова и способности одраслих, у свакодневном животном, радном и
социјалном окружењу;
13) Целоживотно учење – укључује све облике учења и подразумева учествовање у
различитим облицима образовних активности током живота, са циљем сталног
унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и компетенција потребних
за рад;
14) Признавање претходног учења – Активност образовања одраслих која се остварује
проценом знања, вештина и способности стечених образовањем, животним или радним
искуством и која омогућава даље учење и повећање конкурентности на тржишту рада.
Термин се изједначава са термином „валидацијa неформалног и информалног учења”
(Validation of non-formal and informal learning), а у складу са Европским препорукама за
валидацију неформалног и информалног учења.

***
II. ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА
Нивои квалификација
Члан 5.
Квалификације се у НОКС-у сврставају у осам (8) нивоа и четири (4)
поднивоа:
1) први ниво (ниво 1), који се стиче завршавањем основног
образовања и васпитања, основног образовања одраслих, основног
музичког, односно основног балетског образовања и васпитања;
2) други ниво (ниво 2), који се стиче стручним оспособљавањем, у
трајању до једне године, образовањем за рад у трајању до две године,
односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120–360
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сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1
НОКС-а;
3) трећи ниво (ниво 3), који се стиче завршавањем средњег стручног
образовања
у
трогодишњем
трајању,
односно
неформалним
образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке. Услов за
стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а;
4) четврти ниво (ниво 4), који се стиче завршавањем средњег
образовања у четворогодишњем трајању (стручно, уметничко, односно
гимназијско). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1
НОКС-а;
5) пети ниво (ниво 5), који се стиче завршавањем мајсторског, односно
специјалистичког образовања у трајању од две, односно једне године и
неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање шест
месеци. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 3,
односно ниво 4 НОКС-а, а за стицање кроз неформално образовање
одраслих претходно стечен ниво 4 НОКС-а;
6) шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем
основних академских студија (у даљем тексту: ОАС) обима од најмање
180 ЕСПБ бодова, односно основних струковних студија (у даљем
тексту: ОСС) обима од 180 ЕСПБ бодова. Услов за стицање овог нивоа је
претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно
уметничка матура, у складу са законима који уређују средње
образовање и васпитање и високо образовање;
7) шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем ОАС
обима од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичких
струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ бодова. Услов за
стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена
општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који
уређују средње образовање и васпитање и високо образовање, односно
ниво 6.1 (ОСС обима 180 ЕСПБ бодова);
8) седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем
интегрисаних акадeмских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова,
мастер академских студија (у даљем тексту: МАС) обима од најмање 60
ЕСПБ бодова, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, МАС обима
од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ),
односно мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ бодова
(уз претходно остварене ОСС обима 180 ЕСПБ бодова);
9) седми ниво, подниво два (ниво 7.2), који се стиче завршавањем
специјалистичких академских студија обима од најмање 60 ЕСПБ
бодова (уз претходно остварене мастер академске студије);
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10) осми ниво (ниво 8), који се стиче завршавањем докторских студија
обима 180 ЕСПБ бодова (уз претходно завршене интегрисане
академске, односно мастер академске студије).
Нивои НОКС-а за појединачне квалификације нивоа из става 1. тач. 6)–
8), у Регистру и јавним исправама означавају се уз навођење врсте
квалификације, и то:
1) подниво 6.1 стечен завршавањем ОАС обима од најмање 180 ЕСПБ
бодова, означава се са 6.1 А;
2) подниво 6.1 стечен завршавањем ОСС обима 180 ЕСПБ бодова
означава се са 6.1 С;
3) подниво 6.2 стечен завршавањем ОАС обима од најмање 240 ЕСПБ
бодова, означава се са 6.2 А;
4) подниво 6.2 стечен завршавањем специјалистичких струковних
студија обима 60 ЕСПБ бодова, означава се са 6.2 С;
5) подниво 7.1 стечен завршавањем интегрисаних академских студија
обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова и МАС, означава се са 7.1 А;
6) подниво 7.1 стечен
означава се са 7.1 С.

завршавањем

***

мастер

струковних

студија

