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ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У ОРГАНИЗАЦИЈИ  

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ 

 

1. Стандарди програма обука (садржина и фонд часова) 

Према фонду часова обуке у организацији Националне службе  могу бити на 
три нивоа, чији су детаљни описи приказани у наставку, уз навођење 
карактеристичних примера. 

Обуке 1. нивоа 

Претходно радно искуство, знања и вештине које се односе на посао могу бити 
корисни, али се обично не захтевају. Незапосленима је потребно од  80 до 160 
часова обуке да би могли да стекну практична знања и вештине, најчешће 
радећи са искуснијим радницима. Ови послови често захтевају коришћење 
знања и вештина за пружање услуга и понављање мање сложених операција, 
уз употребу помоћних алата и машина. 

Примери:  

- одржавање једноставнијих машина и уређаја (аутоклиме; расхладни 
уређаји);  

- уградња и одржавање истоврсних инсталација (инсталације водовода, 
канализације, грејања, соларне енергије, видео-надзора, ...); 

- руковање средством у унутрашњем транспорту (виљушкар, кранска 
дизалица, ...). 

- узгој и нега воћа, поврћа и зелених површина (баштованство, 
цвећарство, вртларство, виноградарство); 

- ручна израда предмета од неметала (стакло, глина, керамика, картон и 
папир); 

- послужиоци једноставнијих машина и уређаја; 

- израда појединачних производа од теста (бурек, пице, коре, лиснато 
тесто, ...);  

- израда предмета домаће радиности (вез, ткање, штрикање, пустовање 
вуне, ...). 

Обуке 2. нивоа 

Претходно радно искуство, знања и вештине релевантна за обављање посла се 
могу захтевати. Незапосленима је потребно од 160 до 320 часова обуке да 
стекну практична знања и вештине и оспособе се за самосталан рад, најчешће 
радећи са искуснијим радницима и кроз комбиновање краће теоријске припреме 
и одговарајуће праксе. 

 Примери:  

- угоститељске услуге, осим кувара и посластичара; 

- сервисери возила или електричних и електронских уређаја; 

- кројење и шивење одеће и обуће од текстила, коже и крзна; 

- машинска обрада метала (металоглодач, металостругар, ковач, ...);  



 2

- ручна израда више врста прехрамбено-посластичарских производа (хлеб, 
пециво, коре, посластице, млечни и сухомеснати производи...); 

- занатски грађевински и комунални послови (подополагач, зидар, 
керамичар, тесар, путар-асфалтер, димничар,...); 

- вођење пословних књига; 

Обуке 3. нивоа 

Претходно радно искуство, знања и вештине која се односе на обављање посла 
су пожељни. Незапосленима је потребно од 320 до 480 часова обуке да се 
оспособе се за самосталан рад. Подразумева се одговарајућа теоретска 
припрема и интензивнија пракса. Ови послови често подразумевају коришћење 
знања и вештина за рад на пословима вишег нивоа сложености у конкретној 
области услуга и индустрије, који су засновани на разноврсности производа, 
машина или технологија. 

Примери:  

- заваривачи без атеста и са атестима 135 и 141; 

- ручна израда намештаја (занатски столар, уметнички резбар); 

- гастрономске услуге (кувар, посластичар, ...); 

- дијагностика електронским уређајима и сервисирање;  

- припрема и продаја меса и разноврсних месних производа; 

- управљање разним врстама грађевинских машина; 

- рад са људима (неговање старих, пословни асистент, ...);  

- пружање личних услуга (обликовање косе, нега лица и тела,...). 

 

2. Допунски стандарди обука 

Допунски стандарди обука се односе на друге аспекте обука на захтев 
послодавца које се реализују у сарадњи са  Националном службом.  

2.1 Обуке за стицање стручних знања и вештина могу бити реализоване у 
свим нивоима трајања.  

Ове обуке се по правилу реализују динамиком од 35 – 40 часова недељно. 

Код обука за стицање стручних знања и вештина однос броја часова теоријске и 
практичне наставе је 1:3, тј. до 25% часова је теорије, а најмање 75% укупног 
фонда часова се реализује у виду практичног рада.  

2.2 Реализатор обуке је дужан да током обуке сваком полазнику стави на 
располагање неопходна заштитна средства која су у складу са посебним 
прописима који се односе на безбедносне стандардне за обављање 
занимања или одређеног посла. 

 

 


