
ГРАД БИЈЕЉИНА 
Одсјек за локални економски развој и 

европске интеграције 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ/ 
ПРОГРАМ “ПРИЛИКА+” 



Финансира: Швајцарскa влада 
  
Спроводи: Републичка агенција за развој малих и    

      средњих предузећа Републике Српске  
 
Циљ Пројекта: Усклађивање система образовања са 

      потребама привреде  

ПРОГРАМ: ПРИЛИКА ПЛУС  



Општи циљ програма - Унаприједити запосленост 
незапослених, као и продуктивност запослених, како 
би адекватно одговорили захтјевима и трендовима 
привреде, те континуирано развијали сопствену 
професију. 

 

Сврха програма - Увести системска рјешења и 
иницирати промјене у области стручног и техничког 
образовања у БиХ, како би био могућ развој 
компетенција потребних за одрживи раст привреде. 

ПРОГРАМ: ПРИЛИКА ПЛУС 



Прва фаза пројекта “COTON” 

 Пројекат “Coton” (Contributing to increased 
functionality and employability in Republika Srpska and 
Una-Sana Canton) 

 

Спроведено истраживање о потребама предузећа 
за недостајућим занимањима и капацитетима 
образовних установа у циљу задовољавања потреба 
тржишта рада у Граду Бијељина (новембар 2015 – 
јануар 2016). 

 



 Oрганизован први Сајам средњих стручних школа и 
занимања “Изабери школу-изабери будућност“ у Граду   
Бијељина (фебруар 2016) 

 Урађена “Анализа тржишта рада на подручју Града 
Бијељина и општина Лопаре и Угљевик” 

 Утврђена потреба и уведено нови стручни профил   

    “столар” 

 Одржане двије фокус групе са привредницима и 
школама; 

 Израђена три пројектна приједлога у сарадњи са 
средњим стручним школама и прослијеђена донатору на 
одобравање  

 

Прва фаза пројекта “COTON” 



УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:  

367.962.25,00 KM  

ДОНАЦИЈА: 309.002,25 KM (84%) 

ГРАД БИЈЕЉИНА: 58.960,00 КМ (16%) 

II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 



II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 

Техничка школа “Михајло Пупин” : 

Столар 

обрађивач метала резањем 

машински техничар 
 

 

 

 





ПРИЈЕ САДА 





Д.О.O.  “MEГАДРВО” 



II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 

Пољопривредна и медицинска школа  

пекар 

прехрамбени техничар 

 прехрамбени прерађивач 
 

 

 



Радионице прије 
 

 

 









Д.О.О. “SAN MARCO” БИЈЕЉИНА 



ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ “ДР ВАСО БУТОЗАН” 



II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 

 

 

Средња стручна школа Јања  

Кувар 

Конобар 

угоститељско - кулинарски техничар 
 

 



Стари кабинет 



Нови кабинет 





II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 



 Техничка школа “Михајло Пупин”:  

           А.Д. “ОРАО“, ДОО “МЕГА-ДРВО“ 

 

 Пољопривредна и медицинска школа:  

           А.Д. “ЖИТОПРОМЕТ“, ДОО “SAN MARCO“, ЈУ         
 “ВАСО БУТОЗАН” 

 

 Средња стручна школа Јања: 

          ДОО “ГЛОБУС“, ЕТНО СЕЛО “СТАНИШИЋ“ 

II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 



II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 

Oд 01. јануара 2017. до 31. децембра 2017. године 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ: 

 Реализована једна радионица за менторе из 
предузећа који ће пратити ученике на практичној 
настави у предузећу 

 Формирани тимови и одржано девет радионица за 
дефинисање исхода учења и допуну НПП за практичну 
наставу за менторе из предузећа и професоре 
практичне наставе – фебруар/март 2017. 



II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 

 Интензивирана сарадња између школа и предузећа 

Припремљена детаљна спецификација потреба 
школа и предузећа за обављање практичне наставе у 
школама и предузећима 

 Савремено опремљена 3 кабинета за практичну 
наставу дефицитарних занимања у три ССШ  

 У циљу промоције и подизања свијести о значају 
стручног образовања организовани округли столови са 
привредницима и представницима школа 

 



КЉУЧНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА 
 
Реализација практичне наставе од почетка школске 
2017/2018. у складу са потребама привреде за девет 
дефицитарних занимања, на основу препорука 
привреде и иновираних НПП,  у савремено 
опремљеним кабинетима и уз менторство педагошки 
обучених кадрова у предузећима.  
 

II ФАЗА – “Практична настава на радном мјесту” 



Достављена ЦНЦ машина у Техничкој школи        
    “Михајло Пупин” Бијељина 
Праћење резултата пројекта 
Стална промоција у циљу промјене свијести    
    јавности о значају средњих стручних занимања 
У оквиру пројекта “ИЛО” формиран Савјет за  
    запошљавање и образовање 
Промотивни материјали 
Обилазак основних школа у циљу промоције 
средњих стручних занимања 

АКТИВНОСТИ У ТОКУ – фебруар 2018. године 



KOНТАКТ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 
ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 
 

 

 

Тел: +387 55 233 132 

        Email: ankica.todorovic@gradbijeljina.org 

mailto:ankica.todorovic@gradbijeljina.org

