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РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА  СРЕДЊОШКОЛСКОГ  СИСТЕМА  ОБРАЗОВАЊА   У  
СРБИЈИ   

припремили Џон Вест и Андре Пир  (John West и  André Peer) 

 

Увод  
1. Програм реформе средњег стручног образовања – фаза  II има ограничен увид у 
сва питања која се тичу рационализације средњошколског система образовања у Србији.  
Након обављеног разговора у Европској агенцији за реконструкцију договорено је да би   
било најбоље поступати на следеће начине: 

a) размотрити да ли је основна структура средњошколског система образовања у 
Србији витална и заснована на компаративним нормама; 

б) размотрити правац у коме се развија средњошколски систем у Србији, да ли као 
резултат осмишљене политике или као резултат друштвених трендова у држави 
и осталим земљама; 

в) утврдити и приказати ефекте оваквих промена на тренутну структуру школовања 
у оквиру будућих сценариjа укључујући важност ефеката демографских промена 
у Србији   

г) Утврдити методологију за рад са идентификованим проблемима расподеле 
школа; 

2. Структура овог извештаја прати овај одељак и закључује дискусију о политици, 
сажимајући питања и теме које су биле иднтификоване. 

3. Требало би имати у виду да је овај извештај у великој мери сведен на питања која 
се тичу уписа и успеха ученика; да не разматра физичко стање школа или квалитет 
наставе, осим индиректно, уколико то утиче на похађање наставе или завршетак 
школовања ученика . 

4. Овај текст користи два извора информација: 
• Средње образовање  2000-2005 – Статистички билтен , Београд 2006. г., у даљем 

тексту Статистички билтен и  ; 
• База података уписа и одељења у средњим школама по школи, школској години и 

образовном профилу за 2006-07, у даљем тексту База података школских планова. 
Остали извори су наведени у одговарајућем делу текста. 
 

1. Да ли основна структура одговара намени ? 
5. Главни циљеви средњег образовања су : 
• Промовисати  учествовање/уписа  младих људи у средње школе; 
• Обезбедити  довољан број младих људи за више нивое образовања; 
• Обезбедити одговарајући број младих људи за тржиште рада; 
• Радити ефикасно . 

Упис и бројност ученика у средњем образовању  
6. Један од кључних тестова да ли је средње образовање ефикасно у промовисању 
уписа је у ком обиму се ђаци уписују у средње школе и колико се задржавају у 
средњошколском образовању након завршетка основног образовања. Графикон 1 
показује информације за изабране европске земље. 

7. Све изабране земље имају развијене системе формалног средњег стручног 
образовања, иако неке (Енглеска, Ирска и Француска) укључују и «шегртску праксу» за 
оне који су напустили школу.   Као што се може видети, Србија се налази при дну 
централне групе земаља које имају 85-90 % младих људи који остају у средњој школи 
само 1 годину након завршетка основног образовања, али се рангира још боље (у односу 
на изабране земље) када се посматра проценат оних који остају и две године у средњем 



образовању након завршетка основног образовања – рангирајући се боље од  Француске 
и Мађарске. 

Графикон 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор : Eurostat, база података. За Србију је коришћена  табела 11ц Статистичког билтена. Ово 
показује проценат редовних ученика по школској години. Ово мерење је можда мањег обима  у 
односу на податке  Eurostat-а, зато што у Србији нису обухваћени они ученици у том добу који 
похађају наставу и обуку, али ван редовног/признатог система образовања, док су истраживањем   
Eurostat-а укључени сви који стичу образовање и обуку на било који начин. Али, број оних који 
стичу на тај начин образовање је далеко мањи од оних у редовном систему, иако се чини да утиче 
лошије на позицију Србије у односу на друге приказане земље.   

8. Проценат оних који понављају разред у образовном систему је релативно низак;  
Статистички билтен наводи  3.5 % годишње у случају трогодишњих образовних 
профила, а 4 % за четворогодишње образовне профиле. У оба случаја посебно за 
трогодишње профиле, проценат је виши у првом разреду, а касније се смањује. У 
четворогодишњим профилима тај проценат је готово удвостручен у средњим стручним 
школама, као и у гимназијама. Но, то се не сматра акутним проблемом образовног 
система.  

9. Србија је 2001. г.  (последњи статистички подаци ) имала релативно низак укупан 
број година проведених у образовању између почетка основног и краја средњег, што се 
може видети у графикону бр. 2. Но, на овај податак је мање утицао број оних који 
понављају разред у средњем образовању, већ је то више резултат утицаја следећа два 
фактора: 
• Релативно касни (са 7 година ) полазак у основну школу *, и : 
• Висок проценат трогодишњих профила у оквиру средњег стручног образовања  (скоро 

40 % средњошколаца из 2000/01 је уписало трогодишње профиле).† 

                                                 
* Мада, је прва припремна година школовања (предшколско) одскоро уведена у Србији  
† Статистички билтен, табела1.6 
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Графикон 2 

 
Извор : Унеско, Институт за статистику, табела  8. 

10. Србија има већи проценат младих људи који се опредељују за стручно образовање 
у односу на академско/гимназијско, како је то приказано у датом графикону : 
 
Графикон 3 

 
 

Извор : Eurostat и Статистички билтен .  Подаци за Србију су за  2005/6, а за  све остале за  
2004.  Постоје неки проблеми у дефинисању ове анализе, нпр. подаци за  Ирску и Мађарску (које 
нису укључене у табелу ) показују 100% и 88% партиципације ученика у општем образовању; ове 
земље у оквиру средњег општег образовања обухватају образовање техничке природе, док се у 
осталим земљама то образовање назива – стручно. 
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11. Из ових анализа би се могло закључити да је средње стручно образовање 
релативно популарно у Србији. Разлика у трајању образовања (и због тога вероватно у 
трошковима образовања) је релативно кратак период основног обавезног образовања 
које почиње са 7 година,  а завршава се са 14 , што је случај још само у 6 европских 
земаља од 29 наведених у  Eurostat, Образовање у Европи  2003, и најкраће је него било 
где. Чак и са (добровољним) трогодишњим школовањем након основног, ученици у 
Србији неће провести дуже времена у образовању у односу на обавезно образовање у 
већини осталих земаља.    

12. С друге стране, висок  проценат у односу на ЕУ норме оних који радије уписују 
средње стручне школе него гимназије, не разликује се много од осталих земаља. 
Заправо, од 2000. г. јавила се блага тенденција широм Европе пораста броја ученика који 
уписују стручне школе, без сумње као резултат повећаног броја студената у вишем 
образовању.   

Приступ високом образовању  
13. Несумњиво, средњошколски систем образовања пружа приступ вишим нивоима 
образовања. За разлику од неких других ЕУ земаља, програми средњег стручног 
образовања воде директно до високог образовања. Иако нису тако лако доступни подаци 
о броју ученика који из стручних школа уписују факултете, јасно да постоји прегршт 
могућности за ученике који су успешно завршили четворогодишње стручне школе, с тим 
што неки морају да плате студирање.   

14. Статистички билтен показује за 2004/5 да број од 50,000 свршених 
средњошколаца приближно одговора годишњем броју слободних места на факултетима 
(укључујући више школе) .  Постоји неколико државних факултета (око 15,000 слободних 
места у 2007); који нуде финансирање из буџета на основу остварених бодова; подаци о 
успешности свршених средњошколаца из стручних школа у остваривању ових бодова 
нису доступни у статистикама . 

Релевантност према тржишту рада  
15. У Србији се води велика расправа  о томе да ли је средње стручно образовање 
одговара потребама тржишта рада, тј.  да ли стечено знање и вештине одговарају 
захтевима занимања. То није тема ове студије, већ да ли је пропорционалност обука за 
младе одговарајућа потребама посебних сегмената и подручја тржишта рада, без обзира 
на њихов квалитет.       

16. На ово питање није тако лако дати одговор, ни у Србији нити у било којој другој 
земљи, због следећих разлога: 
• Класификација средњег стручног образовања (у Србији су то подручја рада и 

образовни профили ) није усглашена са класификацијом занимања према 
статистичким подацима тржишта рада.  Исти је случај и у многим другим земљама; 

• У сваком случају, објављена статистика занимања у Истраживању радне снаге у 
Србији, као и у другим земљама је доступна само на највишем нивоу што 
подразумева девет класификација.  Привредне статистике не одговарају приказивању 
односа образовних специјализација– на пример број запослених у производњи 
мотора укључује и руководиоце, службенике и арднике у кантини; 

• Многи млади људи који похађају средње стручно образовање настављају школовање 
на факултетима у различитим струкама. Чињеница да њихови средњошколски 
профили можда не одговарају у потпуности потребама тржишта рада можда није од 
суштинске важности, али је важно да ли их ти профили воде ка високом образовању и 
да ли је то што студирају релевантно потребама тржишта рада ; 

• Наравно особа која упише средњу стручну школу у њој ће остати бар 3-4 године, а за 
то време, посебно у транзицији економије, тржиште рада се може значајно променити; 

• Подаци тржишта рада о запошљавању су само мали део читавог низа занимања. 
Сасвим је логично да неко прво ради неки сасвим обичан посао, нижег нивоа, који 
није у вези са његовим основним занимањем или амбицијама, затим да нађе посао 
који испуњава његове амбиције и сходно томе касније  напредује на руководећим 
позицијама. Не можемо наћи разлику, према статистикама тржишта рада, између 



главног занимања (које одговара школској спреми) и „транзиционог“ за које стечена 
стручна спрема можда није релевантна . 

17. Без обзира на ове  примедбе, овде се можемо потрудити да испитамо 
релевантност тржишта рада. Табела 4 приказује проценат  тренутно запослених у шире 
груписаним привредним секторима заједно са процентом младих средњошколаца, 
искључујући опште образовање-гимназије , а затим их клсификује полазећи од 
становишта да ће се они са општим образовањем придружити сектору услуга. 

Графикон 4 
Извори : Завод за статистику, Истраживање радне снаге y 2006.  Статистички билтен.  

 
 

18. Као што се може видети, на овом уопштеном поређењу разлика је мала између 
тренутног стања тржишта рада и овако организованог образовног система. Разумљиво је 
да ови подаци показују да је више младих који су уписали пољопривредне профиле него 
запослених у том подручју рада, али постоји много самосталних пољопривредника којих 
нема у подацима запослених *.  А с друге старне , податак о ученицима у индустријском 
сектору указује на њихову велику бројност који није усклађен са потребама тржишта 
рада, али тај број је мањи имајући у виду да многи од њих који уписују факултете неће 
ући/почети да раде у том производном подручју рада . 

19. Било би тешко, на основу ових података тврдити да су  секторски фокуси  школског  
система у раскораку са тржиштем рада. Нема сумње да су поједини профили 
прекобројни, а други пак дефицитарни, али и у широј класификацији подручја рада 
постоји неколико примера изузетне неуравнотежености. То је случај са машинством и 
електротехником, али те разлике у класификацији нису тако велике, не више од 5 %. 
Слично је са грађевинарством и неметалством који изгледају као дефицитарна подручја 
рада. Због потешкоћа назначених на почетку текста, вероватно није најпаметније 
покушавати исувише усаглашавати систем у циљу кориговања, све док се ученици 
уписују у та подручја рада. 

20. Свакако, ова поређења се односе на систем школства и тренутно тржиште рада, 
тако да садашњи ученици неће ступити на тржиште рада бар за још 3 године, а уколико 
похађају 4-годишње профиле, онда вероватно за 7 или више година, с обзиром на то да 

                                                 
* Исти је случај са подацима за шумарство и обраду дрвета у школском систему где је 
класификован као примарно подручје рад, али укључујући израду намештаја и столарство, што 
није случај са шумарством према подацима класификације запошљавања. 
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већина наставља школовање на факултетима. Због тога смисленије је  за школе да 
гледају ка будућности, пре него у садашњост .   

21. Тешко је наравно рећи и убедити родитеље и ученике да ће се наша предвиђања у 
будућности остварити. Једно од неколико општих предвиђања за економију у транзицији, 
што случај са Србијом, је да ће се одвијати дугорочна смена ка услужним делатностима.*   
То је  свакако на вишем нивоу, него у неким другим бившим комунистичким земљама, на 
почетку транзиционог периода. На табели 4 се може видети да школски систем тренутно 
није оријентисан услужним делатностима .   

22. Можемо такође направити грубо поређење нивоа образовних профила које ученици 
уписују са структуром запошљавања, како је то приказано у датој табели: 

Табела  1: Нивои образовања и занимања  
 1. година   Запошљење  (окт. ’06) 

Службеници, техничари и 
више позиције /4-
годишњи профили  

67% 35% 

Ниже квалификован 
радник / 3-годишњи 
профил  

33% 65% 

Извор : Завод за статистику, Истраживање радне снаге y 2006.  Статистички билтен.   

23. На основу приказаног, изгледа  да средње стручно образовање чини своје 
полазнике преквалификованим, бар у поређењу са структуром садашње радне снаге. 
Оваква политика образовања може бити оправдана само уколико се у блиској будућности 
побољша њихова запошљивост. Горе наведени подаци указују на то да је 
квалификованим радницима у подручју пољопривреде и риболова, као и занатства 
довољно само трогодишње образовање, што можда неће бити случај с обзиром на то рад 
у овим областима постаје све сложенији.    

Ефикасност  
24. Није тако лако добити компаративне податке о трошковима средњег образовања.  
Eurostat даје податке за 27 ЕУ земаља, где се у просеку одваја 5,650 €, подаци из 2004. г., 
али са великим разликама у Бугарској  (€1,400), Пољској  (€2,300) и Словачкој (€2,300) 
које се налазе при дну табеле.  На основу тадашњег курса и стандарда платежне моћи†, 
трошкови по ученику те године си износили 48,000 динара (Статистички билтен , табела 
3.3 б), или око  €1,050.‡  Чак ни ови подаци не показују тачно колики је терет за Србију 
улагање у средње стручно образовање .  Eurostat нуди начин израчунавања где су 
трошкови по ученику изражени кроз пропорцију са БДП (бруто домаћи производ) по глави 
станавника. На овај начин, Србија је јако близу ЕУ просека, што значи око 25%.   

25. Наравно, увек је тешко упоредити «као са као», као у овој врсти рачунања. 
Вероватно је меродавније вршити поређење у односу броја ученика по наставнику, који 
бар не зависи од цена. Графикон 5 приказује поређења за одређен број земаља из 2004. 
и 2000. г. Као што се може видети, Србија се налази на средини листе за 2004. г. Мада,  
са земљама новим чланицама ЕУ тај однос ученик:наставник се смањио уместо да је 
порастао за четири године . 

 

 

 
                                                 
* Србија , Процена тржишта рада , Светска банка, 2006. стр.  48 
† Подаци  Eurosta-а су изражени у стандардима потрошачке моћи, који су прилагођени 
различитим ценам у различитим земљама .  Није наведена потрошачка моћ за Србију, тако да 
сам користио податке за Хрватску  65.3 е за 2004. г.  (Eurostat: Компаративна табела цена ) 
‡Није јасно да ли ова сума указује на трошкове Министарства просвете или општина ( који би се 
углавном односили на просторије). Ако не, онда би износ трошкова требало повисити за око 15% и 
онда би се дошло до цифре од   €1,200. 



 

 

 

Графикон  5 

 
Извори: Eurostat, Статистички билтен    

26. Када се упореди знатно мало улагање и ниски трошкови по ученику у Србији и 
уравнотежен и опадајући однос броја ученика по наставнику, долази се до закључка је 
понуда насатавника у Србији изузетна, али у поређењу са осталим земљама и слабо 
плаћена. Изгледа, да Србија тежи другачијем балансу у односу на друге нове чланице 
ЕУ, одлучујући се за мања одељења ученика са слабо плаћеним наставницима (или 
јевтиним материјалима ), пре него за мањи број наставника, али уз боље услове (како за 
наставнике, тако и за ученике ). 

Закључци    

• Према европским стандардима Србија има нормалан број ученика у вишем основном 
образовању, 80 % ученика се задржава бар 2 године након завршетка минимума 
основног образовања  .   

• Иако је период обавезног школовања у Србији знатно краћи него у осталим земљама, 
разлика у укупном  броју година школовања је незнатна.   

• Број оних који понављају разред из општег и средњег стручног образовања (3-
годишњи и 4-годишњи профили) је умерен. 

• У погледу шире поделе подручја рада, изгледа да она одговара тренутној српској 
привреди. 

• У погледу формалне класификације међународних стандарда образовања (ISCED), 
средње образовање у Србији изгледа на исувише високом нивоу у поређењу са 
тренутним слободним радним местима, али имајући у виду релативно кратко трајање 
основног образовања, онада се може сматрати одговарајућим  . 

• Средње образовање у Србији није толико скупо према европским стандардима, али га 
је тешко упоредити са односом БДП по глави становника. 

• Србија има логичан однос броја наставника према броју ученика, иако у другим 
земљама тај број пре опада, него што расте. 
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2. Трендови  
 

27. У овом делу се бавимо садашњим трендовима структуре школства и чиниоцима 
који би могли утицати на образовање у Србији у предстојећем периоду, док се не десе 
законске и политичке промене. Разматране су три области  : 
• Промене структура школа ; 
• Промене броја наставника ; 
• Демографске промене које ће утицати на будуће школске генерације. 
 

Структуре школа  
28. Следеће бројке приказаују настале промене у броју ученика у периоду од 2000. до 
2005. 
 Графикон 6 

 
Извор : Статистички билтен  

Иако је број ученика био у паду,  одражавајући демографске промене и пад од 9%, ове 
промене су се диспропорционално одразиле у броју ученика у трогодишњим профилима ( 
где је забалежен пад од 23%, док је у четворогодишњим 4 %  ).   
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29. Анализе подручја занимања такође указују на значајне промене током истог 
периода . 
Графикон 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор : Статистички билтен.  Неке мање категорије су искључене, а друге коминоване. 

30. Број ученика у гимназијама је остао поприлично константан током овог периода, док 
су се неке значајне промене раста десиле у области: 
 Трговине, угоститељства и туризма ; 
 Економије, права и администрације; 
 Саобраћаја .  

Ови забележени порасти уравнотежени су падовима у: 
 Машинству ; 
 Хемијској , неметалској, текстилној и кожној индустрији (спојене у горњој табели); 
 (у мањем обиму ) у здравству . 

Изузимајући последњи део, ово су премене које се могу очекивати у оријентисању 
економије ка сектору услуга, а и ускладу је са препорукама Светске банке (видети горе 
одељак  21 above). 

31. Табела горе приказује бројчано стање. Видљиве су значајне смене и промене, пад 
за око 30%  у машинству, текстилној и кожној индрустији, а пораст за око 10% у трговини, 
угоститељству, туризму и саобраћају. Такође би требало узети у обзир да се ови подаци 
односе на укупан број ученика у протекле 3-4 године;  анализа броја полазника би 
показала јаснија разграничења. 

32. Посматрајући две тенденције заједно  (смањење у трогодишњим профилима и 
ребалансирање између производних и услужних занимања) не изненађује нагло 
смањење броја ученика у трогодишњим профилима производног сектора. У појединачним 
подручјима рада овог сектора, тј. у машинству, хемијској и неметалској индустрији, 
преради дрвета, текстилној и кожној индистрији, дошло је до смањења за око 40-50% у 
сваком,  у периоду од 6 година . Занимљиво је да је интересовање у истим подручјима 
рада, али у 4-годишњим профилима незнатно порасло  (заправо за 20% у случају 
текстилне и кожне индустрије). 

 

- 9 - 



- 10 - 

                                                

33. Шта се дешава?  Следеће ставке могу представљати објашњење: 
• Са демографским падом ученци имају већи избор програма на располагању. Посебно 

су заинтересовани за четворогодишње стручне школе, више него за трогодишње 
стручне школе, што представља, између осталог и ствар престижа, а и омогућава 
упис на факултете; 

• Овај тренд је добро прихваћен од стране школа и наставника, не само из образовних 
разлога, већ и због повећаног укључивања у систем, што омогућава сигурност раних 
места за наставнике; 

• Трогодишњи профили су посебно неатрактивни. Међутим, до одређене границе, 
ученици који су их уписали су можда били привучени( или можда ласкањем 
обманути?) да пређу на 4-годишње профиле из истог подручја рада, за које 
подучавају исти наставници; 

• Упркос овим ефектима, кроз целокупан узорак види се повољна тенденција ка већој 
заступљености занимања из сектора пружања услуга, у односу на производни сектор.  
Није сасвим јасно да ли ово проузроковано одлукама Министарства, а на основу 
запажања директора школа који прате трендове на тржишту рада, или добрим 
информисањем ученика и родитеља који запажају промене на тржишту рада.   У 
сваком случају ова два узрока се не искључују међусобно.  

34. Многи су приметили да је стандард за упис у неки од четворогодишњих профила 
нижи, што би значило да је ученицима лакше да се упишу и у више школе. Међутим, 
претпоставку да ће ове наводно ниже способности ученика утицати на то да се они теже 
носе са свим тешкоћама током четворогодишњег школовања није поткрепљена бројем 
оних који напуштају школе или понављају. Статистички билтен (табела 1.13) показује да 
је број оних који напуштају четворогодишње школе незнатно порастао (са 3.5% годишње 
2000/01. године на 4% 2004/05. године), а да је број оних који понављају заправо смањен 
(са 1.7% на 1.3%). 

35. Наравно, може се десити да се смањује обим свеобухватних стандарда, па су 
наставници толерантинији према непромењеном учинку ученика. Очигледних доказа о 
овоме нема,  али уколико се испостави као тачно, врло је вероватно да ће се појавити као 
потешкоћа за нове генерације ученика који уписују 4-годишње школе приликом уписа или 
опстанка на факултетима и вишим школама.*   

36. Вредно је поменутни да гимназијско усмерење углавном задржало исте пропорције  
ученика током година. Изненађујуће је да ово усмерење није доживело експанзију, 
с'обзиром на његову релативно малу заступљеност( по европским стандардима), а 
узимајући у обзир да је ово усмерење веома пожељено међу ученицима, у смислу 
добијања статуса и могућности настављања образовања.  Да ли је експанзија била 
онемогућена од стране Министарства  и разредних наставника, или зато што ученици 
ипак преферирају ''двоструку могућност'', да заврше четворогодишње школовање у 
стручној школи, чиме стичу квалификације које им омогућавају и да се укључе на 
тржиште рада, али и да наставе школовање, нејасно је утврдити из података.†  Чинисе, 
да би се могао створити простор за експанзију гимназијског усмерења.  

 

Наставници 
37. Занимљива је ствар у ситуацији Србије да се број наставника повећава, како се 
број ученика смањује. Ово је илустровано у графикону, који такође садржи однос 
ученик/наставник.  

 
* Проценат оних који заврше високе школе је ионако већ низак. 
† Приликом обиласка терена, у Суботици смо увидели да су ученици веома задовољни са  
стручним наставним програмима, све док им они омогућавају даљи наставак школовања. Ово је, 
како су они сами рекли, став наставника стручне школе.   



 Графикон 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Статистички Билтен 

 

Као што се може видети, постоји смањење броја ученика за 10%, док са друге стране 
постоји повећање од 10% у броју наставника.  Као последица, однос ученик/наставник   је 
осетно деградирао.  

38. Тешко је утврдити је узроковало повећање броја наставника.  На први поглед 
узрочна веза чини се очигледна. Број наставника се израчунава зависно од броја 
одељења и уколико се промени број одељења мења се и број наставника. Следећи 
графикон показује да заиста постоји јака веза између броја ученика и одељења.  Свака 
тачка представља један од административних региона у Србији: 
 
Графикон 9 
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Веза је воема јака: (R2 = 0.77).*  Као што се може видети, закружени региони док су имали 
опадање броја ученика за 5-10 % з апериод од пет година, али је број одељења растао 
од 0-5 %.  Није сасвим јасно зашто се повећава број одељења кад опада број ученика, 
осим уколико постоји намерна политика смањивања величине одељења или повећавања 
броја наставника( не делује вероватно да би школа повећала број одељења само да би 
задржала постојећи број наставника, или није имала власт да их отпусти). У неким 
регионима ово повећање броја одељења је јасно образожено и потпуно неповезано са 
бројем ученика.   Београд(4 % повећања броја одељења насупрот 14% смањења броја 
ученика) је посебно важан због њеегове величине (преко 20 % укупног броја на 
националном нивоу). Златиборски и Рашки округ су такође имали велику диспропорцију у 
одељењима.  

 

39. Било која конкретна политика усмерена ка смањењу односа број ученика/наставника 
би, очигледно, требало да има највећи ефекат у оним областима у којима је тај однос 
највећи. Докле се овај ефекат може видети?    

 
 
Графикон 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Графикон показује да постоји корелација- иако веома блага- између оних области 
које су имале упоредиво висок однос ученик/наставник у 2000-тој години( вертикална 
линија) и оних у којима се тај однос значајно побољшао.  Међутим постоји доста 
варијација: Севернобачки и Борски округ посебно, су имали смањења већа од просека 
док им је у старту однос ученик/наставник био испод просека.  Пиротски округ је имао 
побољшање за 20% иако је у том округу однос ученик/наставник  већ био један од 
најнижих у земљи.  

 

 

                                                 
* R2 од 1 указује на савршену корелацију, 0 указује на непостојање корелације у потпуности, док је 
корелација мања од 0.3 вероватно безначајна када се говори о пракси.  
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41. Мада је у теорији број наставника повезан са бројем ученика, у пракси је ова веза 
веома слаба, као што је показано на следећем графикону: 

 
Графикон 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Највећи број округа је имао непропорционално повећање броја наставника у односу на 
повећање броја одељења.  Посебно се истиче Мачвански округ, где је повећање броја 
наставника веће од 20%, а притом није било промена у броју одељења, а Западнобачки и 
Јаблански округ су имали повећање од 10% броја наствника у односу на 4% смањења 
броја одељења.  Разлози за ово нису сасвим јасни, али на основу виђеног, постоји 
тенденција брзог раста броја наставника без аналоног смањења величине одељења.  На 
основу претходно реченог, постоји група од 6 округа (Јужнобанатски, Колубарски, 
Нишавски, Поморавски, Расински и Шумадијски) где нема повећањња броја наставника, 
док је број одељења остао исти, или се чак повећао у неким случајевима. Низак R2 oд .21  
показује да уопштено гледано, постоји мало, уколико постоји и било каква, веза између 
повећања броја наставника и промене броја одељења.  

42. Нето резултат ових ефеката, или недостатка веза, је да се у великој већини округа 
број наставника повећао, без неке очигледне везе са бројем ученика, као што је 
приказано на следећем графикону.  
 
Графикон 12 
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43. Иста група ‘уздржаних’ округа је заокружена.  Све док нема других смањења, број 
наставника (или не искоришћавањем што се смањује број ученика, да се смањи величина 
одељења, или због потешкоћа у смањењу броја наставника) остаје исти. Међутим, 
велика већина је примила нове наставнике без (као што се види) значајног повећања 
броја одељења. Округ Београд је је један од екстремних примера, где број наставника 
расте за 13%, док се број ученика смањује за исти износ.  Све у свему, изгледа да се 
одлуке о запошљавању нових наставника  доносе невезано за промене у броју ученика.   

44. Док је ова анализа ограничена на ниво округа (која је последња приказана у 
Статистичком Билтену) довољно је да се укаже да постоји озбиљно питање контоле броја 
наставника. Док би неко и могао да разуме да је немогућност смањења броја наставника 
повезана са смањењем ученика,  тешко је разумети зашто су се догодила повећања. 
Један од могућих разлога је да су нови профили који уведени подразумевали повећање 
броја наставника, док су стари профили остали са малим бројем ученика, али са истим 
бројем наставника. Међутим, иако је било промена у дистрибуцији профила, оне нису 
утолико велике и, као што се види, углавном су се односиле на ротације између 
трогодишњих и четворогодишњих профила из истог подручја рада. Други могући разлог је 
миграција ученика по окрузима, што је резултирало чињеницом да су школе којима се 
повећава број ученика запосљавале нове наствнике, а школе којима се смањује број 
ученика нису биле у могућности да смање број наставника или да преместе наставнике у 
школе које се проширују. Ипак, окрузи у Србији нису превелики, и веома је тешко увидети 
како би овакав ефекат могао одразити на регион Београд. Коначно објашњење би било 
да су школе имале могућност да упошљавају нове наставнике без посебног разлога, и да 
су то и учиниле, можда у интересу повећања могућности за запослење.*   

45. Који год да је разлог, делује да је повећавање броја наставника у школама рађено 
на начин који је тешко објаснити. Можда се вреди осврнути на чињеницу да је исти укупни 
износ буџета за плате могао бити искоришћен за повећање плата постојећим 
наставницима и/или да се створи простор за поновно запослење или отпремнину 
наставника.  Као што се могло видети, овај тренд је до сад имао за сврху само смањење 
односа ученик/наставник до средње вредности у условима Европе, али чињеница да се  
овај тренд се креће у супротном смеру од демографије је забрињавајући.  

 
Демографија 
46. Последице демографије на средњошколску популацију у краткорочном и 
средњерочном периоду (5-10 година) су углавном неизбежне, је су деца из Србије која ће 
чинити популацију у школама у 2012. и  2017. години већ рођена, а степен смртности у 
овим годинама је веома мали. На националном нивоу једини фактор који би могао да 
проремети предвиђене пројекције је миграција породица.  Постоји разлог да се верује да 
је постојао знатан утицај миграција у протеклих пет година, поготово у топличком округу 
,који је иначе близу Косова, што вероватно објашњава зашто је овај округ раније често 
означаван као 'изузетак' у односу ученик/наставник.  Али овај утицај се сада смањио или 
нестао. 

47. Користећи демографске податке по старосним групама можемо направити прогнозу 
промена у школској популацији између 2007, 2012 и 2017. Ово се ради тако што се 
упореде величине различитих старосних група  из Пописа 2002. са онима који су старости 
10-14 година на дан формирања (мање или више) средњошколске генерације2007, онима 
који су старости од 5-9 година на дан формирања средњошколске генерације 2012 и 
онима старости од 0-4 за генерацију 2017: 

 
* Потенцијални разлог овога би могао бити увођење нових обавезних предмета (грађанско 
васпитање или веронаука)на почетку деценије. Ово је можда довело до тога да неке школе 
запосле додатне наставнике који би могли да преузму часове за ове предмете. Ако је то био 
случај, онда би се очекивало да број повећа за једног наставника, уместо континуираног раста 
броја наставника који се догађа. 



 
 
Табела 2:  Прогноза промена у средњошколској популацији за Србију 

 популација 15-19 
година  

Промена од 2007 

2007      439,830   

2012      394,596  -10.3% 

2017      342,344  -22.2% 
Извор: Општине Србије 2006. Статистичка канцеларија Републике Србије.   

48. Уколико сви фактори (дужина школовања, они који напуштају школу, склоност ка 
учествовању/суделовању) остану непромењени, онда ово представља ниво промена који 
се очекује у средњем образовању Србије.  У периоду до 2012 ће доћи до смањења на 
годишњем нивоу од просечно 2.2%, а за период од  2012-2017  релативно убрзано 
смањење од 2.8 %.  Ови проценти се уклапају са скорашњим процентима опадања 
основне средњошколске популације од 2.4% годишње у периоду 2002-2007.  Укратко, 
постојећи трендови ће се наставити. 

49. На нивоу округа миграције ће бити све значајнији фактор, а нажалост ми не можемо 
на једноставан начин њих укључити у обзир када правимо пројекције. Међутим, можемо 
да пратимо тренутне старосне групе по регионима у којима тренутно живе   (то јест,  
претпостављајући да нема интерних миграција између региона).  Ово даје широк опсег 
различитих степена опадања, као што је показано на графикону. Неки делови Србије ће 
бти много више захваћени демографским опадањима него други.  
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Тренутна расподела средњих школа 

50. База података школа-са профилима, одељењима и ученицима* показује 445 школа 
у 5 главних типова, као што је показано у следећој табели. 
Taбела 3: Школе по типовима 

Тип школе Број школа Просечно 
уписано ученика 

Просечно уписано 
ученика у прву 

годину 

Гимназија 100 636 163 

Мешовита 32 445 134 

Стручна 3/4-годишња 238 712 218 

Стручна 4-годишња 50 740 191 

Музичке и школе плеса 25 109 35 

Укупно 445 645 186 
 

51. Није лако упоредити величину(број ученика) средњих школа у различитим земљама 
јер дужина трајања средњег образовања варира и може се разликовати, како између 
земаља тако и самој земљи (нпр. Велика Британија, неке средње школе школују ученике 
од 11-18 година старости, а друге од 11-15 година старости). Земље које су  развиле 
систем приправничког стажа имају школе које држе полудневну наставу и то јасно говори 
да величина оваквих школа и школа са целодневним стручним програмом није једнака. 
Међутим, гледајући одређени број земаља са релативно сличним системом средњег 
стручног образовања који има фокус на школском образовању, као што је то у Србији, и 
за које је просечна величина дата у ''Eurydice'' бази података, указује на то да су средње 
школе у Србији, са просечним бројем од 600 ученика, веће него што је уобичајено.  

Taбела 4: Величина (број ученика) школа у другим земљама  
Земља Просечна величина 

средње школе 

Француска 576 

Румунија 533 

Шведска 456 

Ирска 450 

Финска 252 

Шпанија 120 
 

52. У Србији, значајан број градова различитих величина, има гимназију, која пружа 
опште образовање. Неколико мањих градова, пак, има мешовите школе које пружају и 
опште и стручно образовање.  У већини случајева мешовите школе имају гимназију и 
трогодишње и четворогодишње профиле, али у неким случајевима имају понуђене само 

                                                 
* Овај део је заснован на бази података достављеној од стране Министарства Просвете у октобру 
2006, по одељењима, школама и профилима. База података је направљена тако, што је свакој 
школи дат засебни идентификатор и класификоване су по типовима. База података изгледа 
валиддно, када се упоређује са цифрама објављеним за претходне године у Статистичком 
Билтену, иако у бази података има  30 школа мање него у Билтену. Да ли је ово проузроковано 
недостатком информација у бази података, за један део школа (нпр. Специјалне школе) које су 
укључене у Билтен, али не и у базу, или разликама у класификацији школа, није познато. Разлика, 
међутим, износи само 7% и није вероватно да да може увеликоме да утиче на цифре дате овде. 



четворогодишње профиле – у сваком од тих случајева, постоји стручна школа у истој 
општини која нуди трогодишње профиле.  

53. Стручне школе које нуде само четворогодишње образовање су углавном или 
медицинске школе(школе из подручја рада здравство) или уметничке школе и школе 
дизајна. У већим градовима постоје и неке специјализоване техничке школе које нуде 
само четворогодишње профиле, али оне су изузетци.  

54. Велика група стручних школа нуди и четворогодишње и трогодишње профиле.  
Многе од њих имају или веома мали број  четворогодишњих профила(један или два) или 
мали број трогодишњих профила;  може се десити да су скоро додали један или два 
профила да би направили равнотежу.  Постојала је само једна школа у земљи, у Новом 
Кнежевцу, која је нудила искључиво трогодишње профиле.  

55. У сваком већем граду постоје углавном две или три врсте стручних школа. Главне 
категорије које су заступљене, изузев мединцских и уметничких школа које су већ 
поменуте, имају тенденцију груписања око: 
• Машинских и електричарских заната (Техничка или Машинско-електротехничка 

школа) 
• Профила везаних за пољопривреду (Пољопривредна школа) 
• Профила везаних за трговину (Економско-трговинска школа) 
Текстилне, хемијске и (не тако често) грађевинске школе су релативно заступљене, али 
ниједна од ових категорија није непроменљива, а поготово у руралним крајевима стручне 
школе нуде профиле  из најразличитијих домена (подручја рада).  

56. Од 141 општине колико има Србија,  само 14, ван подручја Београда и Ниша, нема 
средњу школу. 58 општина има само једну школу, и од њих: 

- 3 имају само гимазију и немају стручну школу; 
- 30 има само стручну школу; 
- 25 има мешовите школе (и стручна школа и гимназија). 

57. Заједно са оним општинама које немају средњу школу, укупно 34 општине( једна 
четвртина) нема гимназију и ученици које желе овај вид образовања морају да путују.   
Требало би испитати да ли је ово у ствари проблем у смислу препреке: то би требало 
утврдити  на основу тога колико је добар превоз до најближе гимназије.  Гледано са друге 
стране, све оне локације које немају гимназију имају четворогодишње профиле, па 
ученици у принципу могу имати приступ средњем образовању , без путовања.  

58. Графикон показује расподелу школа по броју уписаних ученика у 2006 (искључене 
су музичке школе, јер су оне релативно мале и специјализоване). 
Графикон 13 
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Половина школа се налази у опсегу од 425 (доњи квартал) до 875 (горњи квартал).  Као 
што се може видети у горњем делу графикона налазе се неке школе које су много веће 
од норме (највећа – Медицинска школа, Београд, са преко 3000 ученика, није приказана).  
Релативно мали део чине неке специјализоване школе и одређени број случајева једне 
једине школе у општини. 

59. Од 262 стручна профила која су била понуђена ученицима у 2006 (са изузетком 
гимназија и уметничких профила), 241 профил је био интересантан за ученике првог 
разреда. Од тога,  99 профила су трогодишњи, а 142 четворогодишњи профили.  Табела 
показује број општина(ван Београда и шире околине) где је понуђен различит број 
стручних профила за ученике прве године.   

Табела  5: Општине – понуђени профили  
Број понуђених 

профила 
Број општина 

1 2 

2 7 

3-5 32 

5-10 37 

19-20 21 

21-50 21 

51-100 7 

преко 100 4 
NB: Београд и Ниш се воде као по једна општина 

Као што се може видети, у највећем броју општина ученици су могли да бирају између 3 и 
10  понуђених профила.  У само 11 општина је понуђено више од 50 профила.  
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60. Следећа табела показује исте податке, за трогодишње и четворогодишње профиле: 
Табела  6: Општине- понуђени 3- годишњи и 4-годишњи профили 

Број понуђених 
профила 

Број општина 

 3- 
годишњи

4-
годишњи 

0 7 8 

1 12 23 

2 14 19 

3-5 47 35 

5-10 24 18 

19-20 19 13 

21-50 7 12 

преко 50 1 2 
NB: Београд и Ниш се воде као по једна општина 

Приметно је да је скоро две трећине општина нудило 5 или мање профила, за сваки тип 
профила. Од 122 општине где су нуђени четворогодишњи профили, њих 42( једна 
трећина) је нудила само само једну или две верзије.   

61. Сада гледамо доступност различитих типова профила у целој земљи. Следећа 
табела показује профиле (укупно, 3- годишњи и 4-годишњи), понуђене од стране 
различитог броја школа за генерацију која је 2006 уписивала стручне школе(тј. опет 
искључујући гимназије и  специјализоване музичке школе). 

Табела 7: Профили по броју школа које их нуде 
Профили понуђени ученицима првог разреда 

Број школе које нуде 
профиле Укупно 3- годишњи 4-

годишњи 

Број школа у 2006 21 15 5 

1 школа 66 31 28 

2 школе 35 11 22 

3-5 школа  52 20 22 

5-10 школа 29 12 13 

19-20 школа 29 9 17 

21-50 школа 23 12 6 

Преко 50 школа 7 4 3 
 

62. Ових 66 профила је било понуђено у само једној школи а седам профила је 
понуђено у преко 50 школа. Први ред представља профиле за које су образовани 
ученици у школама у  2006, али који – због било ког разлога – нису били нуђени за 
ученике прве године. 

63. У случају трогодишњих профила, 16 профила понуђених у преко 20 школа су,: 
• Електроинсталатер 
• Мушки фризер 
• Аутолимар 
• Конфекционар-кројач 
• Произвођач прехрамбених производа 
• Инсталатер 
• Бравар 
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• Женски фризер 
• Возач моторних возила 
• Механичар грејне и расхладне технике 
• Аутоелектричар 
• Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
• Кувар 
• Конобар 
• Трговац 
• Аутомеханичар 
 

9 четворогодишњих профила понуђених у преко 20 школа су: 
• Електротехничар енергетике 
• Прехрамбени техничар 
• Финансијски техничар 
• Медицинска сестра – техничар 
• Пољопривредни техничар 
• Техничар друмског саобраћаја 
• Електротехничар рачунара 
• Машински техничар за компјутерско конструисање 
• Економски техничар 
 

64. Као што се види у пракси, велики број профила понуђен у само неколико школа.  
Око две трећине профила( 3- годишњи и 4-годишњи)  је понуђено у само 5 школа или 
мање, а половина профила је понуђена у само једној или две школе, а некад и само 
наизменично. 

65. Наравно, ово може бити разумљиво у случају великих специјализованих школа које 
нуде велики број профила за одређено поље рада. Такође, може бити  разумљиво у 
случају мањих сеоских школа, под условом да постоје уско одређене могућности за 
запослење у одређеној регији, или уколико је школа повезана са неком компанијом( што и 
није био чест случај у прошлости).  Мало је вероватно да су специјализоване обуке ове 
врсте одговарајуће за четворогодишње школе, поготово зато што већина ученика 
наставља образовање и иде на факултет, где може даље да се специјализује.  

66. Али, шта год да је оправдање за пружање јединствених обука у одређеним 
школама, намеће се питање да ли би ретки профили овакве природе требало да буду 
спецификовани на националном нивоу, или би требало да пролазе кроз сложене 
процедуре одобравања.  Уколико је случај да појединачна школа има одређеног 
послодавца у локалној заједници, за посебним захтевима, онда има смисла да школа 
развија наставне планове и програме заједно са послодавцем. Ово би се, наравно, 
радило под окриљем  процедура одређених на државном нивоу.  

67. Ако се узме у обзир да ученици који су одабрали четворогодишње профиле или 
желе да наставе образовање (и то вероватно везано за струку из средње школе), или им 
је то предодређено, онда није од превелике важности за њих или за српску економију који 
ће четворогодишњи профил они да одаберу.* У овом смислу, вредно је поменути да од 
157 четворогодишњих профила  који се уче у Србији у 2006, само 12 њих броји преко 50% 
ученика  (22 броји две трећине ученика, а 59 – једну трећину свих 4-годишњих профила – 
што чини преко 90% ученика).  Уколико неко жели да успостави стручни 'аутопут' ка 
високом образовању, онда је сигурно да би он требало да буде сачињен у малој мери од 
4-годишњих профила.   

 
* Током обиласка терена речено нам је да је уобичајено да ученици одаберу један профил у 
средњој школи, а онда се определе за сасвим други на факултету.  
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‘‘Угрожена’ места и школе   
68. Сада се фокусирамо на: 
• она места у којима постоји мали број капацитета за средње образовање; 
• оне школе које су изузетно мале; 
Ове категорије се преплићу, али није добро да у већим градовима постоје 
специјализоване школе ( које саме по себи могу бити мале ) јер то значи да те школе  
увећавају број расположивих могућности за средње образовање ученика у њиховом 
месту или округу. То, наравно, не значи да су мале, специјализоване школе проблем све 
док постоје друге могућности за ученике.  Постоји и одређена неекономичност у смислу 
општих трошкова управног и административног особља, али се све то може превазићи уз 
помоћ стручњака, кроз повезаност са привредом и кроз лојалност која је резултат правог 
професионализма (тј. посвећености  специјализованим областима).* Међутим, долази се 
до тачке где школа постаје толико мала да се њена одрживост мора довести у питање.  

69. Прво ћемо се детаљно бавити окрузима и расположивим подручјима  рада у сваком 
од њих:  

Табела 8: Подручја рада по окрузима 
Град Београд 16
Севернобачки  15
Јужнобачки 14
Нишавски 14
Подунавски 14
Поморавски 14
Рашки 14
Средњебанатски 14
Сремски 14
Златиборски 14
Јабланички 13
Јужнобанатски 13
Мачвански 13
Расински 13
Шумадијски 13
Западнобачки 13
Браничевски 12
Колубарски 12
Моравички 12
Севернобанатски 12
Пчињски 11
Пиротски 11
Зајечарски 11
Борски 10
Топлички 9

 

70. Само у Београду постоји 16 подручја рада, што и није изненађујуће, пошто само 
једна школа у земљи  (у Београду) у својој понуди има подручје рада које се зове 
хидрометрологија.  Међутим, забрињава оно што видимо при дну табеле; нигде у 

                                                 
* Енглеска, нпр., покушава да отвори већи број специјализованих средњих школа кроз свој 
Академске програме, независних школа које се финансирају иѕ буџета,а пружају образовање ван 
оквира наставе ученицима различитих могућности. 
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Борском округу се не могу научити послови (занати) везани за израду одеће и текстила, 
шумарство или столарство или чак неки много сложенији послови везани са здравство 
или  грађевинарство.  У Топличком округу такође не постоји могућност да се науче 
послови везани за грађевинске занате, или за пружање различитих услуга као што су 
фризерске услуге или било шта у вези уметности и комуникација. 

71. На нивоу општина, следећих 47 општина ( ван подручја Београда и Ниша ) могу да 
понуде највише до 3 подручја рада, укључујући и смерове у гимназији: 

Табела  9: Општине које немају много избора када су у питању подручја рада: 
Бач 1 Кучево 3 
Бачки Петровац 1 Куршумлија 3 
Чајетина 1 Лајковац 3 
Дољевац 1 Лапово 3 
Ковачица 1 Лебане 3 
Србобран 1 Љиг 3 
Сремски Карловци 1 Љубовија 3 
Ћићевац 2 Медвеђа 3 
Црна Трава 2 Пећинци 3 
Димитровград 2 Петровац на Млави 3 
Алибунар 2 Рача 3 
Кањижа 2 Рашка 3 
Трговиште 2 Рековац 3 
Велико Градиште 2 Сечањ 3 
Врњачка Бања 2 Сокобања 3 
Бојник 3 Тител 3 
Босилеград 3 Топола 3 
Брус  3 Бајина Башта 3 
Бабушница 3 Уб 3 
Чока 3 Баточина 3 
Деспотовац 3 Владичин Хан 3 
Александровац 3 Жагубица 3 
Кнић 3 Житорађа 3 
Косјерић 3   

 

72. 28 општина изван подручја Београда и Ниша, укључујући и оних 20 које су у овој 
листи обележене тамним словима, нема гимназију – што наравно не значи да не постоји 
могућност да се похађа гимназија негде у близини.    

73. Потребни су нам неки критеријуми како бисмо одредили да ли је средње 
образовање у некој општини “угрожено”. Главни критеријуми које предлажемо су 
различите могућности избора и ширина наставног плана који нуди школа или школе у тој 
општини. Ово је веома важно, јер уколико је тај избор мали, онда може доћи до неких или 
до свих доле наведених ситуација: 

а) ученици се уопште неће опредељивати за средње образовање зато што не могу 
да пронађу нешто што би им било привлачно (интересантно); 

б) ученици путују у друге општине како би похађали школу коју су одабрали. Ово 
доводи до смањења основног броја ученика који се одлучују за локалне школе, 
што доводи до цикличног опадања; 

в) школе у општини нису у могућности да одговоре све већим потребама 
послодаваца зато што оне могу да понуде само ограничен број подручја рада и 
профила. 

74. Неизбежно је, наравно, да ће мање области (места) бити ограничене у ономе шта 
могу да понуде, а ученици који се определе за неку специјализовану или неуобичајену 



школу ће морати да путују. Међутим, они који креирају политику образовања могу да 
идентификују области које су у овом смислу “угрожене” и свесно направе  планове да би 
оптимизирали ситуацију, а не да једноставно установе да долази до опадања на један 
дезорганизован начин и да то опадање  непотребно штети интересима ученика.  

75. Други критеријум је величина група.  Термин ‘група’ је потребно додатно објаснити у 
овом смислу. Он не означава исто што и одељење, већ групу ученика у првој години у 
некој одређеној школи која похађа наставу у одређеном профилу на неком одређеном 
језику. Тако ће се 70 ученика прве године у некој школи који, нпр., уче финансијско 
рачуноводство, рачунати као једна група за ову сврху, иако ће ученици вероватно бити 
подељени у три одељења. Сврха у коју се употребљава критеријум величине групе ради  
идентификовања области (подручја) које имају проблеме је да, уколико школе у некој 
општини имају велике групе, понуде неке друге профиле (тако да би ученици имали 
различите могућности избора, или да би се изашло у сусрет предузећима којима је 
потребан већи број вештина од постојећих). Међутим, уколико су групе прилично мале, 
онда ова могућност неће бити на располагању јер се тако стварају групе које су 
неекономичне.* По овој дефиницији је просечна група у 2006. у  Србији имала 33.3 
ученика.  

76. Анекс A показује све општине, са основним информацијама о броју профила, 
подручјима рада, школама, ученицима и просечним бројем ученика по групи.  

77. Постоји велики број различитих критеријума који се могу користити. У ову сврху смо  
желели да идентификујемо општине у којима постоји и јако мали број могућности за  
средње образовање и  групе које су већ толико мале да изгледа да је готово немогуће да 
се у ове општине уведу неки нови профили који би били привлачнији за ученике.  

78. Одабрали смо две групе области које смо класификовали као “угрожене”  у смислу 
да  имају или веома ограничен број профила или мало већи број профила, али веома 
мале групе. Ове општине су “угрожене” у смислу да би само мало опадање у броју 
ученика значило да оне морају још више да смање број профила, чиме би се смањила 
њихова атраткивност за ученике. Критеријуми коришћени за ‘”угрожене” општине су били: 

 

УГРОЖЕНЕ ШКОЛЕ 
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мање од 10 профила мање од 4 подручја 
рада или                   + 
                  + мање од 20 ученика 

по профилу – групи мање од 25 ученика 

 

 

79. Користећи ове критеријуме можемо да идентификујемо следећих 15 општина за 
које се може сматрати да су  “угрожене”: 

 
 
 

 

 

 
* Одељење  мање од 15 ученика се генерално сматра не-економичним, иако постоје изузеци.  
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Табела 10:  Општине у којима је средње образовање  ‘угрожено’  

Општина Профили Подручја 
рада 

Просечна 
величина 
групе  

Школе 
Број 

ученика 
у првој 
години 

Укупан 
број 

ученика 

ЧОКА 6 3 9.9 1 99 274
СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ 7 1 12.9 1 116 483

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 6 4 16.5 2 132 379

ЖАГУБИЦА 5 3 17.0 1 68 202

БАБУШНИЦА 7 3 17.0 2 68 189

БАЧ 3 1 17.3 1 52 136

ТЕМЕРИН 8 4 17.6 1 141 364

КРУПАЊ 7 4 18.3 1 128 361

БЕЛА ПАЛАНКА 6 4 19.0 1 57 200

СВРЉИГ 6 4 19.5 1 78 209

СЕЧАЊ 4 3 19.8 1 79 209

КУЧЕВО 4 3 20.5 1 82 294

РЕКОВАЦ 4 3 22.3 1 89 314

КНИЋ 3 3 22.3 1 67 221

ЦРНА ТРАВА 2 2 23.5 1 47 175
 
80. Јасно је да се могу користити различити критеријуми са различитим резултатима, 
али се чини да је такође јасно да су у најмању руку “угрожене” оне области (подручја) у 
којима је постојање средњег образовања маргинализовано. Уколико ученици у овим 
подручјима желе неки разуман избор могућности за средње школовање, несумњиво је да 
га морају тражити и унутар и ван своје општине. Ова подручја су такође веома подложна 
даљем опадању броја ученика што ће и довести до тога да број ученика по групама још 
више опадне, иако ће сами ученици имати могућност да формирају одрживе групе тако 
што ће се смањити број понуђених профила.  

81. Ова карта даје приказ ових области заједно са општинама које немају средње 
школе. Она такође показује центре који нуде јако добре могућности за средње 
образовање ( у смислу да ови центри могу да понуде 8 или више подручја рада од 
постојећих 16 ).  

82. Као што се и може видети, у већини случајева  ‘угрожене’ општине имају неки већи 
центар у близини, тако да у принципу не би било превише тешко за ученике да путују 
уколико би ‘угрожене’ школе биле затворене.  У ствари, велики број ученика из ових 
подручја вероватно већ путује у главне центре како би користио многобројне могућности  
(погодности) које постоје у овим центрима у односу на оне које постоје у њиховом родном 
граду; оваквим начином размишљања они доприносе даљем пропадању свог родног 
града.   

83. У три случаја: Нови Кнежевац, Бач, Црна Трава 
не постоје никакви већи центри у непосредној близини, па зато и не постоји ни једна 
друга могућност осим те, да се ове школе не затварају јер можда ипак могу да привуку 
ученике из других подручја која су још слабија. 
 
 
 

 

 



 
 
Карта 1:  Општине без средњих школа или са школама које су “угрожене”: 2006. 
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Региони: 

1. Северна Бачка 
2. Центални Банат 
3. Северни Банат 
4. Јужни Банат 
5. Западна Бачка  
6. Јужна Бачка 
7. Срем 
8. Мачва 
9. Колубара 
10. Подунавље 
11. Браничево 
12. Шумадија 
13. Поморавље 
14. Бор 
15. Зајечар 
16. Златибор 
17. Моравица 
18. Рашка 
19. Расина 
20. Нишава 
21. Топлица 
22. Пирот 
23. Јабланица 
24. Пчиња 
25. Косово 
26. Пећ 
27. Призрен 
28. Косовска Митровица 
29. Косово - Поморавље 

Нема школа

Центар са 8+ подручја рада 

Угрожена школа 



 

84.Користили смо нешто опширније критеријуме да бисмо показали још неке општине у 
којима се могућности за средње образовање сматрају ‘ограниченим’.  Ови критеријуми су 
били: 

ШКОЛЕ СА ОГРАНИЧЕНИМ РИЗИКОМ

мање од 10 
профила 

мање од 4 
подручја рада или

+ + 

мање од 25 
ученика по 
профилу – групи  

мање од 25 
ученика по 
профилу – групи  

 
Овде бирамо области које могу да понуде или само веома ограничени број подручја рада, 
или оне области које нуде већи број подручја рада али са мање профила у сваком 
подручју рада. Број ученика по групи је и овде мали, али су слаби изгледи да ће ове 
области развити већи избор програма.   

85. По овој основи је идентификовано још 17 општина. 

Табела 11:  Општине у којима је средње образовање ‘ограничено’  

Општина Профили Подручја 
рада 

Просечна 
величина 
групе‡‡‡‡

Школе 
Број 

ученика 
у првој 
години 

Укупан 
број 

ученика 

КАЊИЖА 11 2 16.5 1 198 701 

ДЕСПОТОВАЦ 10 3 17.0 1 153 488 

УБ 10 3 19.7 2 197 676 

ЉИГ 8 3 20.3 1 142 440 

БЛАЦЕ 6 4 20.6 1 103 392 

ТОПОЛА 11 3 20.9 1 209 589 

НОВИ БЕЧЕЈ 7 4 21.2 1 127 506 

КЛАДОВО 8 4 21.4 2 150 506 

СОКОБАЊА 7 3 21.7 1 152 553 

БАТОЧИНА 6 3 22.3 1 134 368 

КОЦЕЉЕВА 6 4 23.5 1 141 400 

ЖИТОРАЂА 6 3 23.8 1 95 245 

ЉУБОВИЈА 5 3 23.8 1 119 441 

БОЉЕВАЦ 6 4 24.3 1 97 295 

ТИТЕЛ 9 3 24.3 1 146 433 
ВЛАДИЧИН 
ХАН 10 3 24.5 2 147 618 

ВАРВАРИН 7 4 24.8 1 124 454 

                                                 
а ‡‡‡‡ Без музичких школ
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‘Угрожене’ школе 
86. Разумљиво је, наравно, да је сама школа за себе превише мала да би била 
одржива, чак и када се налази у области која иначе има јако добро развијене капацитете 
за средње образовање. У ствари, у конкуренцији са другим школама на датом подручју 
може лако доћи до тога да мање популарна школа има све мањи број ученика, нарочито 
у оним областима где постоји општа оскудица у броју ученика.   

87. Због свега горе реченог, многе земље веома цене мале, специјализоване школе.  
Треба се само сетити конзерваторијума за музику и плес како би се схватило да је мало 
вероватно да би се у свим случајевима одобрила интеграција школа у оне у којима се 
малом броју ученика предаје велики број предмета.  

88. Међутим, у неком одређеном тренутку мала школа постаје неекономична.  Постоје 
трошкови везани за одржавање просторија, одређени фиксни трошкови везани за 
особље, као што су трошкови везани за послове директора и обезбеђења школе. Оно 
што је још важније је, можда, то што постаје јако тешко да се ученицима понуде изборни 
предмети у оквиру наставног плана. Када је школа смештена у граду у коме постоје и 
неке друге школе, онда ово не мора да буде проблем јер ученици могу да оду у другу 
школу да похађају изборне предмете. Међутим, у удаљенијим областима то ипак може 
бити проблем.  

89. Не постоји ‘прави одговор’  на питање о минималној величини школе, али као неко 
грубо мерило и природу проблема, користили смо критеријум по коме је број ученика у 
првом разреду мањи од 100. Ово одговара општој оцени школских надзорника у Великој 
Британији да више средње школе (које имају програме у трајању од 2 године) са мање од 
200 ученика дају недовољно образовање.  Због свега овде реченог, мора се нагласити да 
постоји приличан број тако малих школа у Уједињеном Краљевству које често родитељи 
ученика здушно финансирају.  

90. Анекс Б показује општине и 66 врста школа у Србији ( без музичких и плесних 
школа ) које су испод овог прага.  Доња табела сумира ове податке: 
Табела 12:  Мале школе у Србији 

Тип Број школа 

Просечан број 
ученика који се 
уписује у први 

разред 
Гимназија 22 69
Мешовите 
школе  10 76

Стручне 
школе 34 72

Укупно 66 72
У многим случајевима ове школе су у општинама које имају прилично велики број 
алтернативних могућности за средње образовање, али у случају 20 школа, смештених у 
17 општина ( приказано у Анексу Б ) школе су у подручјима које смо већ идентификовали 
као подручја која нуде ограничене могућности за средње образовање или подручја у 
којима су те могућности за школовање ‘угрожене’. Ово су онда права проблематична 
подручја. Међутим, на четири подручја, заправо: 
            Кладово 

Бабушница 
Владичин Хан 
Нови Кнежевац 

постоје две школе, од којих једна нуди гимназијско образовање, а друга средње стручно.  
Спајање школа у циљу стварања мешовитих школа би могао бити разуман корак у 
смањењу трошкова образовања и пружању нових шанси за одрживост образовања у овој 
области.  Међутим, у ове четири ‘проблематичне’ општине је овај корак већ предузет.   

91. У случају већине општина у којима нека мала школа опстаје поред једне или више 
великих школа, одлуку о томе да ли да се настави са финансирањем мале школе или не 
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с правом доноси сама општина. Пошто општине морају да подмире трошкове школа, оне 
су већ охрабрене да изврше рационализацију уколико сматрају да би им она била од 
користи и уколико верују да могу да добију политички налог да то ураде.  

 
Демографски сценарио 
92. У табелу 13  смо унели демографски пад који се очекује за школску популацију у 
Србији. 

93. Ове прогнозе су прилично поуздане за период до 2017. године,  пошто је већина 
младих људи који су у питању већ била рођена у време Цензуса из 2002. На 
националном нивоу ће ове прогнозе бити до неког степена неодређене јер постоји 
миграција унутар округа и миграција из једног округа у други на територији целе Србије, 
мада је мало вероватно да би ова миграција могла да има неки већи ефекат (осим 
евентуалног скорашњег прилива избеглих лица са Косова који је можда само привремено 
повећао број ученика у јужном делу земље).  

94. На свим осталим нивоима, ове пројекције ће бити мање извесне (поуздане) из 
следећих разлога: 

a) миграција унутар округа или општине и миграција из једног округа или општине у 
други; 

б) млади људи из једног округа или општине се одлучују да похађају школу у другом 
округу. 

Може се очекивати да ће ови фактори играти неку одређену улогу, а јасно је да ће ове 
прогнозе вероватно бити значајније уколико се посматрају на нивоу општина (који је 
најнижи ниво у том смислу).  Из тог разлога у овом сценарију користимо прогнозирану 
промену броја ученика за неки одређени округ коју затим примењујемо на све општине 
унутар једног округа. Иако се у прегледу Завода за Статистику Општине у Србији 2006 
заиста наводе бројчани подаци за старосне групе за сваку оптшину, њихово коришћење 
би пореметило наше прогнозе јер постоји опасност да дође до неких мањих промена у 
миграцијама између сеоских и најближих градских подручја.   

95. Ове трендове можемо применити на модел школовања који се може видети  у Бази 
података школа-са профилима, одељењима и ученицима.  Када то радимо, износимо 
следеће претпоставке ради илустрације: 
• регионална промена у структури ученика школског узраста се примењује код сваке 

општине у датом округу; 
• постојећи начини по којима ученици похађају школе изван своје општине остају исти 

као до и сада; 
• не постоји промена у тренутној расподели школа и  њиховој популарности. 
У том смислу, овај сценарио који следи је илустрација ситуације у којој се не прати нека 
одређена политика образовања.  Он показује шта би се десило када ни они који креирају 
политику образовања ни ученици / родитељи не би ништа другачије радили од онога што 
сада раде. У пракси се може очекивати да ће илустроване промене код општина са 
најнижим бројем ученика школског узраста бити много екстремније у односу на оне које 
су приказане;  ово је вероватно због тзв. ефекта ‘грудве снега која се котрља низ падину’, 
где ученици из оних подручја на којима постоје само ограничене могућности за средње 
образовање иду у друга места како би похађали школе које желе.  Овај ефекат ће бити 
све јачи како се број ученика буде смањивао, а и због тога што ће у најнеразвијенијим 
областима могућност школовања постати још ограниченија и зато што ће бити још већи 
број слободних места у подручјима у окружењу. Могућности за оне који остану (вероватно 
из најсиромашнијих породица) су ограничене, а школа за коју сви знају ће се пре или 
касније затворити.  

96. Користећи се овим претпоставкама следећа табела и карта показују ‘угрожене’ 
општине и школе по предвиђањима за 2017.; овде смо користили исте критеријуме као и 
пре ( одељак 78 горе ). Као што се и може видети, ова листа има вредности веће од 
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удвостручених - са 15 на 39 ( укључујући и ограничену категорију која ће по овом новом 
сценарију додати још 18 општина на листу.) 

Табела 13: Пројекција ‘угрожених’ општина, 2017: 

Општина Профил
и 

Подручј
а рада 

Просечна 
величина 
групе§§§§

Школе 
Број 

ученика 
у првој 
години 

Укупан 
број 

ученика 

ЧОКА 6 3 7.3 1 73 203
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 7 1 10.4 1 93 388
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 6 4 12.2 2 98 281
БАБУШНИЦА 7 3 12.4 2 49 137
КРУПАЊ 7 4 13.8 1 97 272
БЕЛА ПАЛАНКА 6 4 13.8 1 41 145
БАЧ 3 1 13.9 1 42 109
СЕЧАЊ 4 3 14.2 1 57 150
ТЕМЕРИН 8 4 14.2 1 113 293
ЖАГУБИЦА 5 3 14.4 1 58 171
ЉИГ 8 3 14.9 1 104 324
СВРЉИГ 6 4 15.1 1 60 162
НОВИ БЕЧЕЈ 7 4 15.2 1 91 363
БЛАЦЕ 6 4 15.8 1 79 300
БАТОЧИНА 6 3 15.9 1 96 262
КНИЋ 3 3 15.9 1 48 158
СОКОБАЊА 7 3 16.3 1 114 416
КЛАДОВО 8 4 16.4 2 115 388
КУЧЕВО 4 3 17.4 1 70 249
КОЦЕЉЕВА 6 4 17.7 1 106 302
РЕКОВАЦ 4 3 17.8 1 71 251
ЉУБОВИЈА 5 3 17.9 1 90 333
ЖИТОРАЂА 6 3 18.2 1 73 188
РАЧА 6 3 18.2 1 73 212
БОЉЕВАЦ 6 4 18.2 1 73 222
ДИМИТРОВГРАД 3 2 18.7 1 56 241
ЦРНА ТРАВА 2 2 18.7 1 37 139
МАЛИ ЗВОРНИК 5 4 19.4 1 78 202
ТИТЕЛ 9 3 19.6 1 117 348
ЧАЈЕТИНА 6 1 19.6 1 98 304
ВАРВАРИН 7 4 19.7 1 98 360
КОСЈЕРИЋ 3 3 19.8 1 59 201
БОЈНИК 4 3 19.9 1 79 278
ЛАЈКОВАЦ 7 3 20.0 1 120 376
ЛАПОВО 4 3 20.4 1 61 170
НОВА ЦРЊА 4 4 21.8 1 65 196
ЋИЋЕВАЦ 2 2 22.6 1 45 152
БОСИЛЕГРАД 3 3 23.8 1 48 193
МЕДВЕЂА 3 3 24.6 1 99 272

 

                                                 
а §§§§ Без музичких школ



 
 
Карта 2: Пројекција ‘угрожених’ општина, 2017 

 

 

 
1. Северна Бачка 
2. Центални Банат 
3. Северни Банат 
4. Јужни Банат 
5. Западна Бачка  
6. Јужна Бачка 
7. Срем 
8. Мачва 
9. Колубара 
10. Подунавље 
11. Браничево 
12. Шумадија 
13. Поморавље 
14. Бор 
15. Зајечар 
16. Златибор 
17. Моравица 
18. Рашка 
19. Расина 
20. Нишава 
21. Топлица 
22. Пирот 
23. Јабланица 
24. Пчиња 
25. Косово 
26. Пећ 
27. Призрен 
28. Косовска Митровица 
29.Косово - Поморавље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар са 8+ подручја рада 

Угрожена школа 

Нема школа  
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97. Јасно је да ће ситуација кроз 10 година бити знатно прецизнија него што је сада.  
Да би се све ово испланирало није довољно  само се ослонити на то да ученици путују до 
најближег већег центра ( иако ће ово и даље бити најбољи план ); требало би можда 
узети у обзир спајање ( интегрисање )  неких нових центара који би били као неки 
“магнет” за велики број подручја која нису у могућности да ваљано финансијски одрже 
своје средње школе. Нпр, било би пожељно изградити школске просторије у Петровцу у 
Браничевском округу, јер се у његовом окружењу налазе подручја у којима или нема 
школа или су и оне које постоје неспособне да саме себе одржавају у животу. У овом 
тренутку Петровац има само три подручја рада ( што би могло и бити довољно за укупан 
број становника тог места), али уколико се ученицима из суседних општина  не могу 
понудити неке друге могућности за средње образовање, онда би било најбоље за све 
заинтересоване да се неке школе затворе или да се смањи број профила у овим 
окрузима и да се изгради регионални центар. 

98. Слично овоме, било би корисно урадити детаљну проверу мреже школа и испитати 
удобност путовања на релацијама у троуглу Пирот-Ниш-Лесковац у ком вероватно 
постоји велики број проблематичних општина, а све са циљем да се види који би модел 
образовања могао бити оптималан. Исто ће бити потребно и за област између Ваљева и 
Лознице на западу земље. Средњебанатски округ тренутно нуди добар избор образовних 
могућности у Зрењанину (са 14 подручја рада), али је врло вероватно да ће се све ово 
значајно смањити уколико ученици из великог броја општина у суседству  ( које имају 
само  неке школе које су од маргиналног значаја ) почну у све већем броју да путују да би 
похађали средњу школу по споственом избору. 

 
Даљи сценарио 
99. Направљен  је даљи сценарио који такође користи исте демографске податке који 
су горе наведени, али  додаје и: 
• претпоставку да ће се гимназијско усмерење  проширити до 30 %  у односу на број 

свих ученика који уписују средњу школу на уштрб  програма стручних школа; 
• претпоставку да ће се – међу стручним смеровима – четворогодишњи профили 

проширити  за неких 6 % на уштрб  трогодишњих профила (што је отприлике иста 
стопа као и у протеклих 5 година); 

100. Иако све ове претпоставке повећавају укупан број средњошколске популације за 3 
% ( зато што све већи  број ученика похађа 4. годину ), утицај на ‘угрожене’ општине  
остаје веома мали, што је довело до тога да се Мали Зворник и Босилеград избришу са 
листе у Табели 13 и да се Владимирци сврстају у Мачвански округ. 
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4.    Кратак преглед методологије решавања утврђених проблема 
 

101. Иако, без сваке сумње, у школама постоје многи проблеми вeзани за ефикасност, 
чини се да шира рационализација није неопходна, имајући у виду постојеће политичке и 
административне капацитете у Србији, нити се, у сваком случају, може остварити. 

102. Штавише, не треба потценити капацитет постојећег система да одговори на 
измењене услове. Као што смо видели у делу 2, дошло је до знатне промене броја 
ученика који се опредељују за различита подручја рада и миграција из трогодишњих у 
четворогодишње профиле. Иако постојећи систем одобравања разреда у школама 
изгледа ригидно, чини се да је у пракси прилично флексибилан, што је углавном 
последица следећег: 
• Одлука које школе доносе заједнички на датом подручју, често на позив општинских 

власти, које, наравно, имају удела у оптималној организацији школа из политичких као 
и финансијских разлога; 

• Флексибилности Министарства просвете у смислу одобравања разреда који су мањи 
него што је то уобичајено, када за то постоји оправдање с обзиром на тржиште рада, 
потребе националних мањина и остале посебне разлоге; 

• Маргинални опсег слободних места (тренутно 8 процената од укупног броја) што 
подстиче конкуренцију међу школама и младима пружа могућност за избор профила. 
Чињенице указују да, када врше избор, на младе људе и њихове родитеље утичу 
изгледи за будућност на тржишту рада као и могућност даљег школовања. 

103. Неки, без сумње, тврде да би систем боље функционисао применом модела 
финансирања per capita, по коме директори или општинске власти добијају буџет 
заснован на броју ученика из којег се исплаћују плате наставницима и плаћају други 
трошкови. Један број земаља (нпр. Велика Британија, Данска) иде у овом правцу већ 10-
15 година.  Може се рећи да би овакав систем био пожељан и у Србији али сумњамо да 
би у пракси довео до знатно другачијег исхода од оног који тренутно постоји и сматрамо 
да би помак ка таквом систему пре скренуо пажњу са очигледних проблема који ће се 
појавити у будућности у „ризичним“ подручјима, него помогао у њиховом решавању.*****

104. Стога, ми предлажемо методологију која је у великој мери усресређена на приступ 
‘случај по случај’, с циљем утврђивања стварних проблема и процене алтернативног 
решења. 

105. Прва фаза, коју смо већ поменули, јесте утврдити које општине могу само пружити  
ограничено средње образовање и које не могу проширити своју понуду на исплатив 
начин.  Предлажемо да списак угрожених општина у 2017. години (табела 13 и мапа 2) 
буде основ истраживања и да се предност дâ оним школама које су тренутно у овој 
категорији (табела 10 и мапа 1.).  Наравно, овај поступак се може поновити ако дође до 
измене критеријума избора. 

106. Након тога, треба детаљно испитати сваки случај узимајући у обзир следеће 
факторе: 
• „Да ли су трошкови задржавања постојећег школског система већи од користи 

обустављања овог система на датом подручју?“ Да бисмо одговорили на ово питање 
потребна је анализа трошкова и користи; 

• „Да ли ће додатна улагања у рехабилитацију бити потребна како би се одржале 
постојеће школе? У овом случају, трошкове треба укључити у анализу трошкова и 
користи; 

• „Шта је алтернатива постојећем школском систему у датој области?“ 
                                                 
***** Овакве системе је у пракси потребно прилагодити да би се промена извела на организован 
начин, нпр. кроз укључивање ‘искључених ученика’ како би се спречиле снажне осцилације које би 
се у супротном јавиле кроз систем,  обезбеђивање додатних средстава за ученике са специјалним 
потребама и реализацију програма који захтевају скупу опрему или материјале итд.  Ове додатне 
активности, у смислу расподеле новца међу школама, могу показати да се исход овог система не 
мора битно разликовати од дискреционог система који постоји у Србији. 
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• „У случајевима где школе у датим подручјима нуде стручне профиле (тј. оне профиле 
који се ретко нуде), да ли постоји основ да се са овом праксом настави?“ 

• У случају да се, као резултат овакве праксе, донесе одлука о опстанку школе, онда 
траба увести праксу заједничког доношења одлука са другим школама у оружењу, 
како би се проширила понуда средњег образовања. 

107. Предложени метод је сумиран у шеми „доношења одлука“ а дата су и обавештења 
о разним фазама процеса. 



Слика 1:  Шема доношења одлука у „угроженим“ општинама 
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Наставак 

 
Први корак 
Спровођење анализе трошкова и користи. Овде је циљ био упоредити трошкове 
постојећих аранжмана са трошковима обуставе средњег образовања у овој општини.  
Анекс Ц пружа детаљан преглед анализе трошкова и користи која би се могла применити 
на школе у Србији.  Иако постоје многи фактори који се могу додати, у многим 
случајевима једноставно рачунање ће показати хоће ли се уштедети затварањем школе 
и премештањем ученика у неку суседну школу:  
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Тамо где је постојећи просечни трошак по ученику у општини умањен за 
просечни трошак по ученику у Србији већи од трошкова премештања ученика у 
најближу алтернативну школу.†††††

Осим финансијских трошкова и уштеде, јасно је да треба узети у обзир и друге чиниоце и 
то: 
• „Да ли ће ученици добити боље или лошије образовање ако похађају другу школу?“  У 

многим случајевима, ученици ће имати више могућности него у школи у којој се број 
ученика временом смањује; 

• „Да ли ће корист бити већа од ризика да будући ученици одустану од средњег 
образовања услед удаљености школе?“ 

На основу ових прорачуна и разматрања доноси се закључак о томе да ли постојећи 
аранжмани пружају позитивну „друштвену корист“ за наставак (тј. да ли је корист од 
постојећих аранжмана већа од њихових трошкова). 

 
Други корак 
Додатни трошкови било ког облика рехабилитације која ће бити потребна. Ако 
одржавање постојећих школа захтева веће радове на школским објектима онда то треба 
узети у обзир приликом анализе исплативости.  Ако се предвиђају велики радови у 
наредних 10 година, ове трошкове треба проценити и додати приликом анализе 
исплативости.  Ако је трошкове рехабилитације немогуће покрити (услед недостатка 
расположивог капитала или зајмова) или се у првом кораку анализе трошкова и користи, 
кад их укључимо, покаже да опстанак школе неће обезбедити друштвену корист, онда 
треба размотрити алтернативно решење.  

 
Трећи корак [ако постоји позитивна друштвена корист за наставак] 
Ако је закључак да су тренутни аранжмани исплативи, наредни корак јесте разматрање 
да ли задржати неке профиле који су стручни а нису потребни на том подручју.  Не смемо 
заборавити да посматрамо општине које, у сваком случају, могу пружити подршку само 
ограниченом броју профила а важно је да ти профили укључе максималан број ученика.  
По правилу, профил се сматра „стручним“ ако није један од популарних профила 
наведених у параграфу 63 (или део наставног програма гимназије).  У случају оваквог 
стручног профила, треба утврдити да ли је потребан локалним предузећима или је 
интересантан ученицима ван општине.  Ако ништа од наведеног није случај, разумно је 
заменити га неким профилом за којим влада веће интересовање (тј. једним од профила 
из параграфа 63). 

 
Четврти корак 
Ако је одлучено да се настави са постојећим начином школовања, треба направити 
аранжмане (можда уз помоћ регионалне канцеларије Министарства просвете) за 
планирање наставног програма понуђеног у „угроженим“ општинама а у сарадњи са 
околним општинама.  Разлог овоме јесте то што ће и даље постојати ограничен број 
средњих школа на овом подручју а важно је да више стручних опција буде доступно на 
ширем подручју.  Полазећи од претходне анализе, ово се чини веома значајним на пољу 
грађевине (пасус 70). 

 

е дому. 

††††† Принцип на коме се заснива ово произвољно правило јесте да ће трошак школовања ученика 
у сваком случају остати.  Можемо претпоставити да ће нови трошкови образовања бити 
приближни просеку који важи за Србију.  Ако су трошкови превоза ученика уз ове нове трошкове 
мањи од тренутног трошка образовања у „угроженим“ општинама, може се уштедети на превозу 
ученика пре него на њиховом образовању ближ
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Пети корак [ако не буде позитивне друштвене користи за наставак] 

Ако анализа исплативости покаже да су трошкови постојећих аранжмана већи од користи 
онда треба размотрити друга решења.  Овде су приказана четири различита решења у 
зависности од ситуације која влада у датој општини и ситуације у суседним областима: 

• Где суседне школе нуде сличне програме  
У овом случају, могуће је ангажовати исте наставнике и користити исту опрему у 
суседним областима и на тај начин смањити трошкове и преобразити друштвену корист у 
позитивну вредност.  Овакву сарадњу ће вероватно бити потребно уредити и пратити, и 
то путем регионалне канцеларије Министарства просвете. 
• Где нема друге школе на некој разумној удаљености  
У овом случају, затварање средњих школа у општини значило би лишавање ученика 
било каквих могућности за стицање образовања, што је неприхватљиво. Најприкладнији 
би била ‘истурена одељења’ а у овом случају би школа у угроженој области постала 
испостава неке веће школе у суседном центру.  На овај начин, може се испланирати 
такав наставни програм који ће одговарати потребама ученика (тј. могу се обезбедити 
профили који су најпопуларнији на датом подручју, док би остали профили били 
обезбеђени у главној школи).  Примери оваквих истурених одељења већ постоје у 
Србији. 
• Где постоје друге школе у суседној општини али су и оне „угоржене“  
Према нашим прорачунима, изгледа да ће бити оваквих случајева (пасус 97-98 горе).  У 
оваквим случајевима, итекако има смисла проширити једну од школа спајајући је са 
другим школама како би се створио центар за целу област. 
• Где постоје друге одрживе школе на некој разумној удаљености  
У оваквим случајевима, вероватно ће имати смисла затварање средње школе у 
„угроженим“ општинама и плаћање ученицима да путују до суседног школског центра.  
Затварање школе изазваће опречне реакције и потребно је пропратити га: 

- Консултацијама са локалном заједницом; 
- Појаснити да ће бити бољих прилика које ништа не коштају саме породице (неке 

породице вероватно већ шаљу своју децу у већи центар); 
- Пружањем подршке наставницима у проналажењу новог радног места или 

приликом одласка у пензију (већем центру вероватно ће бити потребан већи број 
наставника). 

 
Систем смена 
108. Систем „две смене“ уобичајен је у средњим школама у Србији.  У већини школа 
ученици иду или у преподневну или у послеподневну смену и, како смо ми разумели, 
разредни наставници раде или једну или другу смену а ретко ко ће пристати да ради обе 
смене. 

109. Иако систем смена има мана попут: 
• Бржег пропадања просторија услед њихове сталне употребе и мање могућности за 

одржавање истих с обзиром да су ретко кад слободне; 
• Мање могућности за индивидуално учење у школским просторијама (с обзиром да 

долази друга смена); 
• Већи притисак на директоре школа који би требало да изађу на крај са хитним 

случајевима током дугачког радног дана; 
Овај систем, у већини случајева, остварује очигледну уштеду, укључујући ту и ефикасно 
искоришћен простор (у већини случајева, биле би потребне додатне просторије ако би 
постојала само једна смена). 

110. Детаљне информације о слободним просторијама у свакој школи, уз могуће 
трошкове додатних просторија, потребне су како би се проценили трошкови преласка на 
рад у једној смени, што је део политике образовања широм Србије.  Ипак, може се 
очекивати да ће ови трошкови бити значајни и да би оваква мера захтевала много 
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времена и пажње директора и оних који креирају политику образовања у току њеног 
спровођења.  Не можемо сматрати да би ово био разуман ток ствари, с обзиром на 
маргиналну корист оваквог потеза (ако користи уопште има). 

111. Ипак, с обзиром на демографски пад који смо уочили, биће све више могућности да 
се пређе на рад у једној смени без проширења школског простора.  У неким случајевима, 
све је мањи број разреда који су тренутно распоређени у обе смене, па ће временом бити 
могуће одржавати наставу у једној смени и постојаће могућност за бројчано смањење 
наставног особља на исплатив начин. 

112. У случајевима школа које су недовољно искоришћене, прелазак на рад у једној 
смени биће мање економичан од спајања школе са другом школом у истом месту, с 
обзиром да ће бити више могућности за уштеду простора у случају спајања две школе у 
којима би се рад и даље одвијао у две смене.  Ипак, код изолованих и слабо 
искоришћених школа, прелазак на једну смену захтева извесну штедњу.  Стога се ова 
опција препоручује као једна од опција за разматрање приликом анализе трошкова и 
користи за „угрожене“ општине – у малом броју случајева, уштеда која настаје као 
резултат може да смањи трошкове на ниво на коме би се нeгативнa друштвена корист у 
случају да школе наставе с радом претворила у позитивну вредност. 



- 38 - 

3. Расправа о политици образовања 
 

113. Очигледно је да се стручно образовање у Србији, у смислу структуре и тенденција, 
не разликује много од онога у Европској унији, нарочито кад је реч о новим државама 
чланицама чије је стручно образовање засновано на образовању које нуде школе уз 
прилично висок проценат ученика и две струје у средњем стручном образовању: једна 
строко стручна усмерена на разне занате и оперативна занимања, и друга „техничке“ 
природе са могућношћу напредовања ка вишем образовању. 

114. Заиста, чини се да Србија има модел стручног образовања који је прилично у 
складу са тренутним тржиштем рада (у смислу бројки, ако не у смислу садржаја).  Неке 
друге земље (нпр. Румунија) бележе много већи раскорак између онога што стручне 
школе нуде и структуре запослених.  Ово добро одсликава чињеницу да је производња у 
бившој Југославији била мање усресређена на велика индустријска предузећа него у 
неким другим земљама.  Штавише, постоје докази измењене структуре занимања у 
српском образовању и то, како се чини, у правом смеру (тј. од производње ка услугама). 

115. Следеће тачке, ипак, вреди размотрити: 
• Релативно кратко трајање општег образовања у Србији (до 14 или 15 године) 
• Сумња да је број наставника измакао контроли 
• Судбина трогодишњег  стручног образовања бележи озбиљан пад 
• Сврха четворогодишњег образовања, које, углавном, све чешће води ка вишем 

образовању и, како се чини, баш из тог разлога јесте популарно; 
• Распоред школа и профила 
 

Опште образовање 
116. Трајање почетног општег образовања као и број оних који похађају средње школе 
општег усмерења, изгледају недовољни у односу на стандарде Европске уније.  За 
разлику од неких других земаља, изгледа да је било извесног помака ка општијем 
образовању у Србији.  Мађарска је, на пример, скорије продужила опште образовање до 
узраста од 16 година а стручно образовање наступа тек након тог периода, док је 
Румунија увела двогодишњи почетни циклус углавном општег образовања у његов 
четворогодишњи еквивалент (технолошке више школе). 

117. Реформатори у Србији указују на неуспех Шуварових реформи током седамдесетих 
и осамдесетих година, које су представљале покушај да се уведе период општијег 
образовања на почетку стручног усмерења.  Овај покушај можда није било ускладу са 
тадашњим временом или је био лоше спроведен, али нешто слично би се могло 
предузети сада – друге земље су јасан пример успешних реформи ове врсте.  
Алтернатива је у једноставном продужетку основног образовања (можда би требало 
извршити реформу другог циклуса и уредити га као ниже средње образовање) али без 
искључиво стручног садржаја образовања и са освртом на уводне стручне теме у облику 
савета за избор професије и могућношћу бирања предмета. 

118. Такође, постоји могућност да се и гимназије мало продуже.  Ово решење би могло 
бити лоше у случају да гимназија постане једини пут ка вишем образовању (чиме би 
четворогодишње стручне школе биле спуштене на нижи ниво образовања) а с разлогом 
би се јавила и забринутост везано за спуштање критеријума у гимназијама услед 
повећаног броја кандидата. Ипак, ова пракса је, чини се, прилично ограничена 
стандардима Европске уније.  Скромно проширење од неких 5-10 процената  (тј. 30-35 
процената ученика средњих школа) било би прикладно. 

 

Наставници 
119. Тешко је побећи од чињенице да се број наставника неконтролисано повећава.  
Разлози нису јасни али ако се овакво кретање не заустави и заиста не преокрене 
бројчани однос између ученика и наставника помериће се од разумног, по међународним 
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тву. 

                                                

стандардима, ка несумљиво претераном.  Што је још важније, новац који је могао бити 
потрошен на бољу опрему или боље плате наставника биће преусмерен на оно што 
изгледа као de facto шема за расподелу слободних радних места у тешким временима.   

120. Са привредним опоравком, уз ниске плате наставника, биће тешко привући 
способне нове наставнике али и немогуће (због броја наставника) обезбедити опште 
повећање плата а да се не изазове недопустиво смањење јавних ресурса.  Изгледи за 
будуће све старије, немотивисано и неспремно за промене наставно особље које би 
штитило своју територију од сваког вида реформе који би могао угрозити професију 
наставника биће реални ако ствари наставе досадашњим током. 

121. Очигледно је потребно: 
• Добро разумевање онога што доводи до пораста броја наставника и разлога из ког 

трошкови и број наставника измичу контроли (у виду одобравања школских планова 
на централном нивоу) 

• Нови начини контроле уколико тренутно постојећи не фукционишу 
• Разматрање пакета за измену структуре ове професије, можда и укључивање знатних 

повишица у уговоре о технолошким вишковима, превременом одласку у пензију и 
унутрашњој мобилности.  Овај пакет би био добра инвестиција за донатора али тек 
пошто буде јасно да контролне мере функционишу. У супротном, јавио би се ефекат 
„рото врата“ са новим наставницима који би долазили на место пензионисаних или 
прераспоређених. 

 

Трогодишње школе 
122. Постоји могућност да ситуација са трогодишњим профилима постане озбиљна.  
Практично све стручне школе нуде четворогодишње профиле који су, очигледно, 
популарнији од трогодишњих.  Иако би неки „вратили сат уназад“, морају се запитати да 
ли је то могуће сада када многе породице очекују да четворогодишњи профили буду 
доступни. Ризик је што трогодишње профиле узимају само они ученици који имају 
проблема с учењем (ово се догодило у Мађарској)‡‡‡‡‡ и што су ово профили далеко 
мање цењени у друш

123. Постоји могућност да са јачањем привреде, недостатаком радне снаге са средњом 
стручном спремом и нагласком  на пректичној обуци заснованој на компетенцијама (што 
се тренутно очекује од реформе средњег стручног образовања у Србији) трогодишњи 
профили оживе у извесној мери.  Ипак, чак и уз побољшања, постоји сумња да ће ови 
профили постати привлачни ученицима и родитељима ако се само побоља садржај 
профила и педагошки приступ. 

124. Друге мере могле би бити: 
• Постојање признате „додатне“ компоненте која обезбеђује приступ вишем 

образовању.  На пример, Румунија је увела виши двогодишњи степен у средње школе 
(еквивалент четворогодишњој школи) који могу похађати ученици стручних и 
уметничких школа (еквивалент трогодишњим школама у Србији).  Дакле, ученици 
имају могућност, ако су успешни и то желе, да наставе школовање и постигну исти 
исход као и они који похађају четворогодишње школе.  Француска диплома „Bac Pro“  
(стручна матура) је слична реакција на исти проблем. Премошћавање путем курсева 
намењених ученицима трогодишњих профила већ постоји у извесној мери. Ови 
курсеви се могу даље институционализовати и промовисати. 

• Увести шегртску праксу код послодавца након завршене трогодишње школе, како би 
се утврдила практична знања и олакшао прелаз на тржиште рада, ако је неопходно и 
уз помоћ државе.  Ова привремена „гаранција запослења“ може бити привлачна 
младим људима и убедити оне који немају изгледа за више образовање да се 
определе за трогодишње пре него четворогодишње профиле. 

 
ка ‡‡‡‡‡ Образовање у Мађарској, 2006, Министарство провете, Мађарс



- 40 - 

 

                                                

• Једноставно могуће је претворити све трогодишње профиле у четворогодишње уз 
почетну фазу општег образовања и стручног припремног образовања. 

Алтернативно решење једноставног ограничења слободних места у четворогодишњим 
профилима, чиме би се ученици приморали да изаберу трогодишње профиле, политички 
делује неизводљиво јер би постало веома непопуларно међу родитељима и наишло на 
снажан отпор наставника за које би овакво решење представљало очигледну претњу. 
 

Четворогодишњи образовни пут 
125. Свакако је одрживо имати широк и успешан систем техничког образовања.  Ова 
чињеница је очигледна у многим земљама, где систем постоји паралелно са 
експлицитнијом и ограниченом академском опцијом.  Румунија, Мађарска, Француска, 
Велика Британија (у облику Савета за послвно и технолошко образовање§§§§§) и Данска 
(у облицима Виши трговински испитни програм и Виши технички испитни програм) су 
примери овакавог облика образовања који може пружити широку стручност по својој 
природи а ипак водити ка вишем образовању.******

126. Ово је изгледа улога четворогодишњих школа у Србији и као такве, драгоцен су 
извор ресурса и традиције, насупрот веровању (која негативно утиче на многе земље) да 
је само академско више средње образовање „прави“ пут ка вишем образовању, чија је 
последица омаловажавање свих стручних опција. 

127. Тешко је схватити зашто четворогодишњи профили трба да буду толико 
специјализовани.  Ако већина ученика који се опредељује за ове профиле, заправо, 
настави школовање и тада се специјализује, понекад у сасвим другачијој области, мало је 

 

mme 
§§§§§ BTEC-Business & Technology Education Council, HHX-Higher Commercial Examination 
Programme HTX-Higher Technical Examination Progra
****** Извештај Светске банке Ефикасна фискална политика и стручно образовање у ЕУ8 земљама 
(2006) представља изазов овој тврдњи. У извештају се наводи (p ix) да “по логици ствари, место 
специјалистичке и релевантне стручне обуке јесте по завршетку високо квалитетног средњег 
образовања …циљ вишег средњег образовања би дакле био обезбедити усвајање кључних 
компетенција и нових вештина”.  Међутим, из извештаја није јасно који би то програм трабало 
користити како би се ученицима пренеле „кључне компетенције и нове вештине“ ако не 
„специјалистичку и релевантну стручну обуку.“  Тешко да постоји нека земља ЕУ која пружа само 
опште образовање кроз више нивое средњег образовања а пример САД-а у којима је ово случај 
(мање-више) не може уверити Европљане, нарочито не Американце, у изврстан исход оваквог 
образовања код слабијих ученика. Пример пољске „профил“ школе који је наведен у извештају, у 
којој покушавају да пренесу ученицима „кључне компетенције и нове вештине“ на релативно 
директан начин избегавајући снажан контекст занимања изгледа да је, како се у самом извештају 
наводи, наишао на озбиљне проблеме.  Ако се ове „кључне компетенције и нове вештине“ не могу 
пружити нити директно нити ефикасно кроз опште образовање групи о којој је реч, онда стручно 
образовање остаје једино решење.  Може се расправљати о томе колико „специјализовано“ оно 
треба да буде на вишим нивоима средње школе и постоји добар основ да се стручно образовање  
обухвати релативно широко поље занимањa уз могућност даље специјализације.  Ипак, оно мора 
бити „релевантно“ иначе неће привући ученике који желе да виде јасну везу између оног што уче и 
будућег запослења.  Отворено притање јесте и као „широко“ али „релевантно“ стручно 
образовање треба да изгледа.  Са једне стране спектра су земље попут Шведске, са само 14 
поља које покрива више средње стручно образовање (мада постоје могућности да се 
специјализује за око 30 „грана“), а са друге стране су Финска и Француска са око 100 наслова у 
систему стручног образовања и Bac Pro(стручна матура) смерови. 
Даљу препоруку из извештаја Светске банке бившим комунистичким земљама да “Минимални 
захтев за [једнакост] јесте да сви ученици виших разреда средње школе похађају исту врсту 
школе.”  јасно не следе inter alia Енглеска, Француска, Холандија, Данска и Финска и није у складу 
са становиштем ОЕЦД-а (у извештају од 2000. који говори о преласку младих на тржиште рада) да 
снажан и јасно обележен пут стручног образовања (иако пружа могућност за приступ вишем 
образовању) јесте жељени циљ оних који креирају политику образовања. Иако постоји добар 
пример у студијама ПИСА програма (наведен у извештају) школовања у нижим разредима средње 
школе, назнака да је овај систем користан у вишим разредима средње школе , у најбољем случају, 
једва да постоје. 
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смисла у похађању стручних  школа на овом средњошколском нивоу. Обично је случај да 
минимум три године након завршетка школе  већина ученика у пракси спроведе оно за 
шта су се школовали а многи од њих још касније.  Изгледа да нагласак на практичном 
раду, посебним компетенцијама итд. није права политика кад је ова врста школовања у 
питању. 

128. Штавише, као што смо видели, у пракси је само пар профила доступно у свакој 
школи и ван већих градова и места.  Стотине профила заиста је непотребно, и када је у 
питању корисност ових профила за ученике и кад су у питању практични аспекти саме 
понуде. 

129. Укидање појединих омиљених профила (који су само у неким школама од користи) 
без сумње би изазвало узбуну и противљење па би реалнији приступ овом проблему био 
оставити их да лагано пропадају дозволивши тек неким школама које их нуде да ускладе 
ове програме са стварним потребама пре него учинити ово на централном нивоу.   

130. Ова политика би могла бити пропраћена увођењем прилично широког 
четворогодишњег профила, можда чак за свако подручје рада, који је посебно сачињен 
као пут ка вишем образовању.  Овакво решење могло би бити привлачно мањим 
стручним школама које, у сваком случају, могу да понуде тек неколико четворогодишњих 
профила али и популарно међу многим ученицима који желе даље да се школују а још 
нису сигурни на ком пољу желе да се усаврше.  Тренутно најпопуларнији 
четворогодишњи профили могу да буду добар основ за креирање овакве шире понуде.  

131. Правац у ком је кренуло четворогодишње образовање (тј. ка вишем образовању) 
покреће питање стручне специјализације у оквиру вишег образовања.  Тренутна 
структура виших школа и политехничког вишег образовања већ пружа стручну 
специјализацију али постоје проблеми везано за финансирање ученика (тј. како 
изабрати ученике које ће финансирати држава, према заслузи или према потребама) као 
и проблеми  релевантности за тржиште рада.  Можда је планирање како би се  постигла 
релевантност за тржиште рада пре питање вишег образовања него многих стручних 
школа које нуде четворогодишње профиле а чији ученици се неће запослити одмах по 
завршетку школовања. 

132. Мађарски модел пружања прилике познатијим стручним школама, као и 
специјализованим колеџима, да понуде после срдење, неуниверзитетско образовање 
било би вредно испробати и у Србији. 

 

Распоред школа и профила 
133. У Србији се често скреће пажња на (наводно) велики број стручних школа и 
предлаже спајање у веће, регионалне школе које би нудиле ширу палету профила. 

134. Као што смо видели, кад је у питању просечан број ученика у школи, школе у Србији 
нису тако мале у поеђењу са стандардима других земаља.  Такође, није случај да се 
школе у земљама чланицама неумитно претварају у веће школе.  Постоје различити и 
прилично добро распоређени регионални центри који нуде широк избор разних стручних 
профила (иако недостатак обука из области грађевине у неким регионима представља 
забрињавајућу чињеницу, нарочито када се узме у обзир да у догледној будућности 
вероватно следи наставак већих радова на реконструкцији школа у Србији). 

135. Упркос великом броју профила који су у принципу доступни, већина ученика у 
Србији се опредељује за један ограничен број.  Управо ови профили треба да буду у 
центру пажње када говоримо о развоју и праћењу трендова.  Профиле који су важни на 
локалном нивоу али се не нуде на ширем подручју (нпр. услед присуства одређене веће 
фирме) треба осавременити на локалном пре него на централном нивоу од стране 
наставника и послодаваца. 

136. Студијом је утврђен један број школа и локалитета (општина) у којима је понуда 
образовања ограничена а број ученика не дозвољава ширу понуду. Заиста, с обзиром на 
демографске промене, ове школе и локалитети биће под притиском и морати још више 
да смање број профила који нуде како би спречили ученике и родитеље да се определе 
за ове профиле и потпомогли „циклус опадања“ ових профила . 
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137. Што се тиче школа (Анекс Б), одлука о њиховој будућности у већим центрима може 
се донети уз помоћ утврђених процедура за одобравања броја разреда и општинске 
одлуке о томе ко се сносити оперативне трошкове који не укључују плате запослених.  
Могу се јавити и случајеви малих, специјализованих школа које итекако имају смисла као 
једна у низу других средњих школа на том подручју. 

138. Ипак, ситуација је озбиљнија у општинама које могу да понуде (у једној или више 
школа) тек ограничен избор средњег образовања а биће знатно гора у наредних 10 
година.  Овај извештај утврђује где постоји вероватноћа да се појаве овакве тачке 
„притиска“  (табела 13). У овом случају, треба упоредити политику процене трошкова и 
користи постојећих аранжмана и друга решења решења до којих се дошло разматрањем 
(затварање школе и превоз ученика у најближи већи центар, „истурена одељења“ у већој 
школи која се налази у суседној општини, спајање и концентрисање школа у тек 
означеном подрегионалном центру) са трошковима одржавања већ постојеће школе(а).  
Какав год био исход, има смисла, у овим подручјима, планирати наставни програм на 
нивоу нижем од регионалног пре него на школском или општинском како би се обезбедио 
низ профила у ширем окружењу.  

139. Иако механизми попут система финансирања per capita или другачијих система 
расподеле трошкова између Министарства просвете, општина и (по могућности) 
послодаваца могу бити боља средства алокације ресурса од оних које предвиђа 
постојећи систем, мала је вероватноћа да ће они променити стање ствари или да ће неко 
друго решење представљати сметњу важном задатку фокусирања на проблематичне 
области и проналажење практичних решења. 

 

 

Препоруке 
За власти у Србији: 
• Размотрити продужетак обавезног општег образовања за годину или две или 
• На почетку већ постојећих трогодишњих и четворогодишњих профила, увести фазу 

образовања које није специјалистичко и траје једну до две године 
• Продужити гимназијско образовање за 30-35 процената средњошколске популације 
• Усресредити се на развој обука заснованих на компетенцијама у трогодишњим 

профилима 
• Направити аранжмане са привредним субјектима о наставаку рада у овим 

предузећима током обуке у трогодишњим профилима или одмах након ње, ако је 
неопходно уз новчану помоћ привредних субјеката 

• Охрабрити и размотрити програм „премошћавања“ за ученике трогодишњих профила 
како би се припремили за више образовање 

• Усресредити се на развој најчешће бираних четворогодишњих профила (максималан 
број је 10-20 профила) 

• Развити ограничен број ширих четворогодишњих профила са сваког подручја рада 
који су нарочито подесни за више образовање (неки већ постојећи профили могу бити 
добар пример) 

• Дозволити да школе и предузећа поспеше ретко биране трогодишње и 
четворогодишње профиле који им користе 

• Дозволити већим стручним школама да понуде неуниверзитетске послесредње 
програме и охрабрити их у томе 

• Преоверити механизме контроле броја наставника 
• Размотрити могућност изградње објеката за обуке у окрузима у којима овакви објекти 

не постоје; 
• Увести преглед школства у „угроженим“ општинама (табела 13) са анализом 

исплативости и размотрити друга решења 
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За донаторе: 
• Пружање подршке горе наведеним предлозима 
• Поново размотрити подршку модернизацији четворогодишњих профила заснованих 

на компетенцијама (мала је вероватноћа да ће овако нешто бити прикладно ако се 
већина одлучи за више образовање пре него за тржиште рада) 

• Размотрити пружање подршке пакетима прерасподеле наставника, пензионисања и 
технолошког вишка ако се покаже да постоји ефикасна контрола над бројем 
наставника; 

• Пажљиво прегледати све веће инвестиције у школске објекте или опрему у 
„угроженим“ општинама уколико је обављена добра анализа исплативости и 
размотрено алтернативно решење 

 
 
 
Септембар  2007. године 
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АНЕКС  А  
ОСНОВНИ  СТАТИСТИЧКИ  ПОДАЦИ  ПО  ОПШТИНАМА:  2006. 

Општина Профили Подручја 
рада Школе 

Број 
ученика 
у 1. 

години 

Укупан 
број 

ученика 

Просечна 
величина 
школе 

% у 4-
годишњем 
школовању 

(ученици 
који се 

уписују у 1. 
годину) 

Просечна 
величина 
група (без 
музичких 
школа) 

БОР 30 9 4 555 1,809 452 82% 29.2 

КЛАДОВО 8 4 2 150 506 253 70% 21.4 

МАЈДАНПЕК 6 4 2 186 627 314 78% 31.0 

НЕГОТИН 15 5 4 322 1,099 275 80% 27.6 

КУЧЕВО 4 3 1 82 294 294 45% 20.5 
ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ 3 3 1 180 595 595 82% 60.0 

ПОЖАРЕВАЦ 45 12 7 1,176 4,027 575 65% 31.3 
ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 5 2 1 154 496 496 60% 30.8 

ЖАГУБИЦА 5 3 1 68 202 202 41% 17.0 

БАРАЈЕВО 9 5 1 274 800 800 45% 34.3 

ЧУКАРИЦА 26 6 4 971 3,302 826 74% 47.1 

ГРОЦКА 11 5 1 321 994 994 59% 32.1 

ЛАЗАРЕВАЦ 15 5 2 519 1,810 905 72% 39.9 

МЛАДЕНОВАЦ 25 4 2 518 1,769 885 69% 22.5 

НОВИ БЕОГРАД 30 5 5 1,530 5,425 1,085 86% 54.6 

ОБРЕНОВАЦ 28 6 3 648 2,215 738 71% 27.0 

ПАЛИЛУЛА 35 5 5 1,338 4,565 913 80% 46.1 

РАКОВИЦА 14 5 4 785 2,971 743 84% 62.8 

САВСКИ ВЕНАЦ 39 8 9 1,871 6,777 753 88% 46.8 

СОПОТ 14 5 2 237 797 399 54% 23.7 

СТАРИ ГРАД 42 8 12 2,750 9,538 795 86% 72.1 

ВОЖДОВАЦ 25 7 6 1,585 5,273 879 74% 79.3 

ВРАЧАР 16 5 5 1,181 3,984 797 71% 75.4 

ЗЕМУН 34 9 8 1,898 7,163 895 80% 63.9 

ЗВЕЗДАРА 37 6 10 2,367 8,856 886 90% 56.4 

БОЉЕВАЦ 6 4 1 97 295 295 58% 24.3 

КЊАЖЕВАЦ 13 5 2 202 777 389 72% 22.4 

СОКОБАЊА 7 3 1 152 553 553 77% 21.7 

ЗАЈЕЧАР 32 8 4 821 2,801 700 71% 32.8 

АРИЉЕ 12 5 1 193 665 665 83% 24.1 

БАЈИНА БАШТА 11 3 2 231 904 452 77% 25.7 

ЧАЈЕТИНА 6 1 1 137 424 424 63% 27.4 

КОСЈЕРИЋ 3 3 1 83 281 281 100% 27.7 

НОВА ВАРОШ 10 4 2 197 691 346 74% 21.9 

ПОЖЕГА 18 4 3 509 1,641 547 73% 29.9 

ПРИБОЈ 12 4 2 300 1,068 534 81% 33.3 

ПРИЈЕПОЉЕ 23 6 3 466 1,611 537 59% 27.4 

СЈЕНИЦА 16 5 2 316 1,037 519 80% 35.1 
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Општина Профили Подручја 
рада Школе 

Број 
ученика 
у 1. 

години 

Укупан 
број 

ученика 

Просечна 
величина 
школе 

% у 4-
годишњем 
школовању 

(ученици 
који се 

уписују у 1. 
годину) 

Просечна 
величина 
група (без 
музичких 
школа) 

УЖИЦЕ 62 13 6 1,203 4,477 746 77% 32.5 

БОЈНИК 4 3 1 100 350 350 85% 25.0 

ЦРНА ТРАВА 2 2 1 47 175 175 100% 23.5 

ЛЕБАНЕ 6 3 2 166 597 299 75% 33.2 

ЛЕСКОВАЦ 65 12 11 1,898 6,717 611 76% 35.8 

МЕДВЕЂА 3 3 1 124 343 343 76% 31.0 

ВЛАСОТИНЦЕ 7 5 2 265 839 420 69% 37.9 

ЛАЈКОВАЦ 7 3 1 163 511 511 75% 27.2 

ЉИГ 8 3 1 142 440 440 44% 20.3 

УБ 10 3 2 197 676 338 52% 19.7 

ВАЉЕВО 54 12 6 1,347 4,792 799 72% 35.2 

БОГАТИЋ 10 4 1 179 505 505 68% 25.6 

КОЦЕЉЕВА 6 4 1 141 400 400 59% 23.5 

КРУПАЊ 7 4 1 128 361 361 48% 18.3 

ЉУБОВИЈА 5 3 1 119 441 441 59% 23.8 

ЛОЗНИЦА 45 11 5 1,054 3,721 744 69% 31.9 

МАЛИ ЗВОРНИК 5 4 1 103 268 268 83% 25.8 

ШАБАЦ 72 13 8 1,596 5,480 685 70% 27.5 

ВЛАДИМИРЦИ 9 4 1 215 738 738 56% 26.9 

ЧАЧАК 54 11 7 1,571 5,656 808 76% 34.6 
ГОРЊИ  
МИЛАНОВАЦ 16 6 3 443 1,542 514 74% 36.9 

ИВАЊИЦА 12 4 2 303 992 496 78% 27.5 

ЛУЧАНИ 10 5 1 204 721 721 79% 25.5 

АЛЕКСИНАЦ 24 6 3 422 1,441 480 64% 23.4 

ДОЉЕВАЦ 1 1 1 60 245 245 100% 60.0 

НИШ 103 14 19 3,659 14,227 749 77% 42.3 

СВРЉИГ 6 4 1 78 209 209 38% 19.5 

БАБУШНИЦА 7 3 2 68 189 95 68% 17.0 

БЕЛА ПАЛАНКА 6 4 1 57 200 200 51% 19.0 

ДИМИТРОВГРАД 3 2 1 77 331 331 78% 25.7 

ПИРОТ 30 10 5 627 2,348 470 70% 27.3 

СМЕДЕРЕВО 51 12 6 1,351 4,594 766 65% 31.8 

СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 

20 6 4 500 1,822 456 74% 26.3 

ВЕЛИКА ПЛАНА 18 7 3 417 1,393 464 57% 24.5 

ЋУПРИЈА 11 5 4 351 1,353 338 91% 33.9 

ДЕСПОТОВАЦ 10 3 1 153 488 488 41% 17.0 

ЈАГОДИНА 34 7 4 890 2,903 726 74% 31.8 

ПАРАЋИН 26 8 4 711 2,274 569 69% 32.3 

РЕКОВАЦ 4 3 1 89 314 314 83% 22.3 

СВИЛАЈНАЦ 17 6 2 353 1,063 532 73% 25.2 
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Општина Профили Подручја 
рада Школе 

Број 
ученика 
у 1. 

години 

Укупан 
број 

ученика 

Просечна 
величина 
школе 

% у 4-
годишњем 
школовању 

(ученици 
који се 

уписују у 1. 
годину) 

Просечна 
величина 
група (без 
музичких 
школа) 

БОСИЛЕГРАД 3 3 1 57 231 231 82% 28.5 

БУЈАНОВАЦ 12 6 2 493 1,409 705 83% 41.1 

ПРЕШЕВО 14 5 2 614 2,070 1,035 80% 47.2 

СУРДУЛИЦА 15 6 3 267 941 314 78% 29.7 

ТРГОВИШТЕ 2 2 1 66 281 281 45% 33.0 

ВЛАДИЧИН ХАН 10 3 2 147 618 309 84% 24.5 

ВРАЊЕ 42 11 6 1,124 4,203 701 84% 36.3 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 6 3 1 163 688 688 87% 32.6 

БРУС 5 3 1 162 508 508 75% 32.4 

ЋИЋЕВАЦ 2 2 1 57 192 192 53% 28.5 

КРУШЕВАЦ 60 13 7 1,563 5,669 810 80% 32.1 

ТРСТЕНИК 15 4 2 397 1,462 731 79% 36.1 

ВАРВАРИН 7 4 1 124 454 454 76% 24.8 

КРАЉЕВО 60 12 9 1,682 5,716 635 76% 33.1 

НОВИ ПАЗАР 38 8 4 1,345 4,294 1,074 73% 42.0 

РАШКА 8 3 2 210 716 358 75% 26.3 

ТУТИН 10 6 2 351 1,169 585 78% 39.0 

ВРЊАЧКА БАЊА 8 2 2 387 1,208 604 59% 48.4 

БЛАЦЕ 6 4 1 103 392 392 58% 20.6 

КУРШУМЛИЈА 7 3 2 241 932 466 82% 34.4 

ПРОКУПЉЕ 21 7 4 708 2,465 616 77% 37.3 

ЖИТОРАЂА 6 3 1 95 245 245 69% 23.8 

АРАНЂЕЛОВАЦ 19 6 3 558 1,961 654 69% 32.8 

БАТОЧИНА 6 3 1 134 368 368 67% 22.3 

КНИЋ 3 3 1 67 221 221 52% 22.3 

КРАГУЈЕВАЦ 70 13 8 2,508 9,025 1,128 77% 43.2 

ЛАПОВО 4 3 1 86 239 239 41% 28.7 

РАЧА 6 3 1 102 297 297 83% 25.5 

ТОПОЛА 11 3 1 209 589 589 61% 20.9 

АПАТИН 12 5 3 237 765 255 64% 21.5 

КУЛА 24 6 4 539 2,063 516 69% 24.5 

ОЏАЦИ 16 6 2 244 788 394 66% 20.3 

СОМБОР 53 10 6 1,275 4,241 707 67% 31.9 

АЛИБУНАР 4 2 1 197 676 676 65% 39.4 

БЕЛА ЦРКВА 12 6 2 188 636 318 65% 20.9 

КОВАЧИЦА 1 1 1 91 358 358 100% 45.5 

КОВИН 12 4 2 205 657 329 71% 22.8 

ПАНЧЕВО 56 12 8 1,729 5,489 686 67% 41.3 

ВРШАЦ 35 9 4 725 2,510 628 83% 27.9 

БАЧ 3 1 1 52 136 136 58% 17.3 

БАЧКА ПАЛАНКА 21 6 3 609 1,995 665 64% 43.5 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 1 1 1 97 403 403 100% 48.5 
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Општина Профили Подручја 
рада Школе 

Број 
ученика 
у 1. 

години 

Укупан 
број 

ученика 

Просечна 
величина 
школе 

% у 4-
годишњем 
школовању 

(ученици 
који се 

уписују у 1. 
годину) 

Просечна 
величина 
група (без 
музичких 
школа) 

БЕЧЕЈ 18 6 3 561 1,668 556 60% 24.4 

НОВИ САД 128 14 15 4,720 16,363 1,091 77% 38.7 

СРБОБРАН 1 1 1 75 258 258 100% 75.0 
СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ 7 1 1 116 483 483 100% 12.9 

ТЕМЕРИН 8 4 1 141 364 364 24% 17.6 

ТИТЕЛ 9 3 1 146 433 433 43% 24.3 

ВРБАС 19 5 2 422 1,518 759 78% 30.1 

ЖАБАЉ 12 4 1 202 620 620 58% 25.3 

АДА 10 4 1 161 505 505 68% 23.0 

ЧОКА 6 3 1 99 274 274 22% 9.9 

КАЊИЖА 11 2 1 198 701 701 54% 16.5 

КИКИНДА 40 10 4 826 2,491 623 74% 28.5 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 6 4 2 132 379 190 31% 16.5 

СЕНТА 7 4 4 304 1,303 326 87% 33.8 

БАЧКА ТОПОЛА 23 8 3 412 1,291 430 64% 17.9 

СУБОТИЦА 77 15 8 1,875 6,315 789 78% 24.3 

НОВА ЦРЊА 4 4 1 91 273 273 64% 30.3 

НОВИ БЕЧЕЈ 7 4 1 127 506 506 73% 21.2 

СЕЧАЊ 4 3 1 79 209 209 38% 19.8 

ЗРЕЊАНИН 67 14 8 1,738 6,068 759 74% 30.5 

ИНЂИЈА 24 8 3 582 1,847 616 61% 27.7 

ПЕЋИНЦИ 10 3 1 187 573 573 50% 26.7 

РУМА 30 8 4 578 1,842 461 65% 26.3 

ШИД 10 6 2 262 736 368 78% 29.1 
СРЕМСКА  
МИТРОВИЦА 49 12 6 1,329 4,376 729 71% 31.8 

СТАРА ПАЗОВА 17 6 3 477 1,686 562 75% 36.7 
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                                                                                               АНЕКС  Б  
МАЛЕ  ШКОЛЕ  

Следећа табела приказује школе ( по регионима и општинама ) са мање од 100 ученика 
уписаних у 1. годину средње школе у 2006. години.  Општине приказане тамним 
словима су оне општине које смо идентификовали као општине са ограниченим или 
‘угроженим’  могућностима за средње образовање  због општег недостатка таквих 
могућности. Специјализоване музичке и плесне школе нису укључене, као ни школе које 
су идентификоване као истурена одељења  (делатност). 

Округ Општина Врста школе 
Број ученика 
у 1.години у  

2006. 
мешовита 75 КЛАДОВО 
стручна 75 

МАЈДАНПЕК гимназија 58 
БОРСКИ 

НЕГОТИН стручна 93 
КУЧЕВО стручна 82 БРАНИЧЕВСКИ 
ЖАГУБИЦА стручна 68 

БЕОГРАД СОПОТ стручна 64 
БОЉЕВАЦ мешовита 97 ЗАЈЕЧАРСКИ 
КЊАЖЕВАЦ гимназија 58 
БАЈИНА БАШТА гимназија 88 
КОСЈЕРИЋ стручна 83 
НОВА ВАРОШ гимназија 85 

ЗЛАТИБОРСКИ 

УЖИЦЕ стручна 41 
ЦРНА ТРАВА стручна 47 

гимназија 91 ЛЕБАНЕ 
стручна 75 
стручна 58 
стручна 77 

ЈАБЛАНИЧКИ 

ЛЕСКОВАЦ 
стручна 66 

КОЛУБАРСКИ УБ гимназија 51 
МАЧВАНСКИ ШАБАЦ стручна 81 

АЛЕКСИНАЦ стручна 92 
НИШ стручна 83 НИШАВСКИ 
СВРЉИГ мешовита 78 

гимназија 26 БАБУШНИЦА 
стручна 42 

БЕЛА ПАЛАНКА мешовита 57 
ДИМИТРОВГРАД мешовита 77 

стручна 74 

ПИРОТСКИ 

ПИРОТ 
стручна 68 

СМЕДЕРЕВО стручна 18 ПОДУНАВСКИ 
ВЕЛИКА ПЛАНА гимназија 96 
ЋУПРИЈА гимназија 97 ПОМОРАВСКИ 
РЕКОВАЦ стручна 89 
БОСИЛЕГРАД мешовита 57 

гимназија 42 СУРДУЛИЦА 
стручна 94 

ТРГОВИШТЕ стручна 66 
гимназија 84 

ПЧИЊСКИ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
стручна 63 

КРАЉЕВО стручна 48 РАШКИ 
РАШКА гимназија 96 

ТОПЛИЧКИ ЖИТОРАЂА стручна 95 
КНИЋ стручна 67 ШУМАДИЈСКИ 
ЛАПОВО стручна 86 
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Округ Општина Врста школе 
Број ученика 
у 1.години у  

2006. 
гимназија 69 АПАТИН 
стручна 65 
гимназија 54 КУЛА 
стручна 86 

ЗАПАДНОБАЧКИ 

ОЏАЦИ гимназија 76 
БЕЛА ЦРКВА мешовита 48 
КОВАЧИЦА гимназија 91 ЈУЖНОБАНАТСКИ 
КОВИН мешовита 96 
БАЧ стручна 52 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ гимназија 97 ЈУЖНОБАЧКИ 
СРБОБРАН гимназија 75 
ЧОКА стручна 99 

гимназија 41 НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
стручна  91 
гимназија 91 
стручна 66 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ 

СЕНТА 
гимназија * 18 

БАЧКА ТОПОЛА стручна 95 СЕВЕРНОБАЧКИ 
СУБОТИЦА гимназија 32 
НОВА ЦРЊА мешовита 91 СРЕДЊЕБАНАТСКИ 
СЕЧАЊ мешовита 79 

 

* Ова веома мала гимназија је специјализована школа за надарене математичаре 
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АНЕКС  Ц  
АНАЛИЗА ТРОШКОВИ-КОРИСТИ 

(Cost-benefit aнализа) 

 
Сврха овог есеја је да се укаже на практичан начин на који се може спровести анализа 
трошкова-користи за мере које се предузимају да би се рационализовало средње стручно 
образовање. Ово нису упутства по којима треба спроводити анализу исплативости 
трошкова. Зато је потребно спровести неки пилот пројекат у Србији, а резултате пројекта 
објаснити у приручнику. 

Анализе трошкова и користи постају све популарније када се доносе намерне одлуке у 
случајевима процене различитих могућности, нпр. када се утврђују  планови за 
спровођење неке одређене политике (рационализација средњег стручног образовања). 
Јасно је да се треба определити за намеран приступ којим би били обухваћени сви 
ефекти у анализи трошкова-користи и којим би се уновчили ефекти иако је засигурно да 
ће бити неких важних фактора којима се не може дати новчана вредност.  

Анализа трошкова и користи 

У анализи трошкови-користи, нека будућа ситуација у којој се не предузимају никакве 
мере ( наставак постојећег стања ) се пореди са ситуацијом у којој се предузимају неке 
мере ( нпр: рационализација и затварање школа, превоз ученика до већих школа).  
Ефекти ових мера су укључени у анализу трошкови-користи и дисконтовани тамо, где се 
појављују током дужег временског периода. Дисконтовање значи да ће ефекти који се 
касније јављаују бити мање оптерећени у односу на ефекте који се раније јављају. У овом 
смислу користимо термин дисконтна стопа. Стога, садашња вредност ефеката ове мере 
је  пондерисани збир за цео период анализе. 

Друштвена корист 

Уколико је одређена садашња (нето) вредност ефеката мера, може се израчунати 
друштвена корист.  Уколико се покаже да су  користи од неке предузете мере већи у 
односу на ситуацију у којој никакве мере нису биле предузете (тј. у односу на наставак 
постојећег стања), онда се ово назива позитивна друштвена корист од затварања.  Али, 
уколико се покаже да наставак постојећег стања без предузимања икаквих мера даје 
позитивну корист, онда није друштвено пожељно да се предузимају друге мере, пошто би 
трошкови били већи од користи.  Ово називамо позитивна друштвена корист од наставка 
постојећег стања.  Критеријуми за друштвену корист који су представљени у овом есеју су 
садашња нето вредност (збир садашње вредности трошкова и користи ) и однос 
трошкова и користи (коефицијент садашње вредности трошкова и користи ). 

Груписање мера 

Да би се спровела анализа исплативости трошкова средњег стручног образовања ефекте 
(користи и трошкове) групишемо у четири категорије:  

- Директни финансијски ефекти: који се односе на рад школа  
- Економски ефекти: који се односе на тржиште рада 
- Педагошки ефекти: који се односе на квалитет образовања 
- Друштвени ефекти: који се односе на друштвену заједницу   
 
Директни финансијски ефекти се могу мерити, економске ефекте је мало теже 
израчунати иако се могу урадити процене ( предрачуни ), а још је теже израчунати 
педагошке и друштвене ефекте. Чак иако се такви ефекти не могу квантитативно 
одредити, они се ипак морају узети у обзир. Зато је потребно измерити ефекте на основу 
скале квалитета.  

Нпр: педагошки ефекат рационализације би могао бити боље образовање за ученике, 
пошто већа школа нуди више могућности: боље педагошко особље, више стручних 
области, каријерно вођење. Мерљиве користи се вероватно могу пратити тек након што 
ученици заврше школу: бржи долазак до посла, а стога и остваривање прихода ( 
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упоредите ово са ситуацијом у којој није дошло до рационализације / затварања мале 
школе и одласка у већу школу). 

Опортунитетни трошкови  

Већ је речено да треба предузети намерне покушаје како би се  укључили сви могући 
монетарни ефекти мера да би се рационализовао систем средњег стручног образовања. 
Могући опортунитетни трошкови би такође требало да буду укључени у ефекте мера. 
Шта су опортунитетни трошкови? Опортунитетни трошкови су они трошкови који не 
укључују користи од следеће-по-вредности алтернативе зато што се даје приоритет оним 
мерама које су у складу са опцијом намерне политике (нпр. побољшање физичке 
инфраструктуре школе, видите примере доле).  

Пример опортунитетних трошкова: 

Рационализација система средњег стручног образовања и затварање школа не мора 
само да зависи од величине школе. Такође, нпр, трошкови одржавања школе у животу 
због неодложног ( упорног ) побољшања физичке инфраструктуре (кров, електрична 
мрежа, вода и санитарна мрежа) би могли бити препрека за наставак постојеће 
ситуације. Надоградња захтева инвестицију за рехабилитацију школе.  Употреба новца за  
рехабилитацију значи губитак користи од употребе новца за алтернативу која следи 
после оне најбоље.  Пример  алтернативе која следи после оне најбоље би могао бити: 
каматна стопа банке или још нека вредна инвестиција. Ови трошкови од губитка користи 
од употребе алтернативе која следи после оне најбоље морају бити део анализе 
трошкови-користи. 

Дисконтна стопа  

Да би се израчунала садашња (нето) вредност трошкова и користи мера, мора се 
користити дисконта стопа.  Ниво дисконтне стопе је врло важна ставка.  Дисконтна стопа 
одражава будућу вредност новца. Зато она и садржи два елемента: корекцију инфлације 
и корекцију ризика.  На националном нивоу,  дисконтну стопу за државне пројекте 
(углавном у фиксним процентима) обично одређује Министарство финансија.  Очекује се 
да ова стопа буде 2-3 процентуална поена виша у односу на каматну стопу која се 
примењује код дугорочних државних обвезница. 

Временски распон анализе трошкова и користи  

Временски распон анализе трошкова и користи се одређује на основу крајњег времена 
(броја година) животног циклуса школе.    

Следећа страница даје општи приказ ставки које би могле бити обухваћене анализом 
трошкова и користи.  

  

 

 

 

 



Cost - Benefit анализа (концепт)

Рационализација користи Једнок
ратно

Годишњ
е

Садашња 
вредност
користи

Директне финансијске користи
Уштеда плата:

Менаџмент ( управа ) x Крај животног циклуса затворене школ -€            
Наставно особље x Исто -€            
Ненаставно особље x Исто -€            
Радници обезбеђења x Исто -€            

Нема трошкова:
Одржавање зграде x Исто -€            
Чишћење x Исто -€            
Грејање, вода, струја x Исто -€            
Опрема за одржавање x Исто -€            

Нема трошкова:
Осигурање x Исто -€            

Економске користи
Издавање простора школе x Исто -€            
     /  продајне просторије x Шема плаћања -€            
Повећана ефикасност планирања (однос ученици/наставник) x Исто -€            

Педагошке користи
Боље образовање, стручније педагошко особље x Исто -€            
Боље образовање, већи број образовних програма x Исто -€            
Побољшано каријерно вођење за ученике x Исто -€            
Побољшана размена искустава између наставника x Исто -€            

Користи за друштво

УКУПНЕ КОРИСТИ -€           

Рационализација користи Једнок
ратно

Годишњ
е

Садашња 
вредност
 трошкова

Директни финансијски трошкови
Затварање школа -€            
Припрема за затварање школа (планирање) x €            
Консултације са интересним групама x -€            
Трошкови особља који би регулисали затварање x -€            
Трошкови везани за обезбеђивање пражњења просто

-

р x -€            
 Маркетиншки приказ алтернативних могућности ( прик x -€            
 Трошкови транспорта за ученике ( превоз до друге школе ) x Крај животног циклуса затворене школ -€            

 Повећан број уписаних ученика у суседне школе 
 Плате за додатно наставно особље x Исто -€            
Плате за додатно ненаставно особље x Исто -€            
 Додатни трошкови одржавања ( много интензивнија употреба з x Исто -€            
 Прилагођавање радних места - повећана величина ра x -€            

Економски трошкови:
 Дезинвестирање / умањена вредност некретнине x -€            
Социјалне бенефиције за отпуштнео особље:

Менаџмент ( управа ) x Легалан ( правни ) период -€            
Наставно особље x Исто -€            
Ненаставно особље x Исто -€            
Радници обезбеђења x Исто -€            

Губитак прихода коме доприносе локалне компаније x Крај животног циклуса затворене школ -€            

Педагошки трошкови
Прерани завршетак студија ( далеко од куће ) x Крај животног циклуса затворене школ -€            
Појачано изостајање са посла ( превише времена проведеног у x Исто -€            
Мање ангажовање од стране компанија ( практична радна места ) 

Трошкови за друштво
 Губитак друштвене кохезије у месту x Исто -€            

УКУПНИ ТРОШКОВИ -€           

Временски распон за период 
дисконтовања

Временски распон за период 
дисконтовања
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