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ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ 
СТАНДАРДА 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Република Србија

Агенција за квалификације
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Закон о НОКС-у

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРИМЕНИ 
НОКС-а

Члан 25-32

Развој стандарда - од Иницијативе до уписа у Регистар

• Подзаконски акти:
• Правилник о садржини и изгледу обрасца 

Иницијативе

• Правилник о методологији развоја стандарда 
квалификације

• Правилник о садржају и начину вођења Регистра 
НОКС-а

Претпоставке квалитета Стандарда 
квалификације

• Валидан, поуздан и отворен процес  развоја

• Дизајниран тако да вреди бар пет година

• Стандарди морају бити разумљиви и применљиви

3

4



2/26/2020

3

Иницијатива

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

• Полазна основа за израду стандарда квалификације

Сврха иницијативе

Механизам oсигурања квалитета у развоју квалификација

• Транспарентност процедуре

• Образложење потребе и релевантности квалификације

• Коришћење подaтака за одлучивање 

• Консултативни процес и окупљање партнера
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Структура иницијативе

Иницијатива треба да садржи:

• Елаборат о оправданости квалификације

• Иницијални предлог стандарда квалификације

Елаборат о оправданости 
квалификације
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1. Основни подаци о предлагачу

2. Основни подаци о квалификацији- назив, врста и ниво, 
област и кратак опис

3. Образложење квалификације –

• Одговор на питање који проблем ће увођење квалификације 
решити у систему запошљавања или образовања; 

• Објашњење како се предложена квалификација разликује од 
постојећих квалификација и у каквој је вези са постојећом 
структуром квалификација; 

• Процена потреба за радном снагом или број полазника;

• Укљученост партнера у израду иницијативе

4. Кратка анализа постојећих сродних квалификација 
из три државе – релевантност квалификацијe у европском 
контексту

Иницијални предлог 
стандарда 

квалификације
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НАЗИВ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Назив квалификације:

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

НОКС ниво

Подручје рада/ Поље образовања 

(научна/стручна/уметничка област)

Врста квалификације

Трајање програма образовања 

/обучавања

Обим програма изражен у кредитним 

бодовима

Предуслови за стицање 

квалификације

Облици учења

РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА

Занимање/a:

Опис рада

Дужности Задаци

Екстремни услови под којима се 

обављају дужности

Изложеност ризицима при обављању 

дужности

ПРЕДЛОГ ИСХОДА УЧЕЊА

Општи опис квалификације

Знања

Вештине

Способности и ставови

Наредни кораци

• Усвајање подзаконских аката

• Примена националне класификације у образовању 
према КЛАСНОКС-у

• Информисање предлагача – радионице, презентације, 
саветовања

• Израда упутстава

• Електронски- „user friendly“ формати

• Јачање капацитета
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

www.azk.gov.rs

agencija@azk.gov.rs
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