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Бепград пп мпјпј мери  

Предлпг пплитике пбразпваоа Демпкратске странке у граду 

Бепграду 

 

I. Защтп је Демпкратскпј странци пбразпваое припритет? 

Образпваое је кљуш развпја сваке земље и пнп треба да свакпј власти буде један пд кпнстантних 

наципналних припритета. Највредније щтп свака земља има су грађани, а благпстаое друщтва се 

ппвећава стешеним нивппм пбразпваоа грађана. Стпга, Демпкратска странка ће улагати у развијаое 

пбразпваоа и мислећих грађана.  

Република Србија се супшава са прпблемпм негативнпг демпграфскпг раста и виспкпм стпппм 

емиграције, нарпшитп виспкппбразпваних, грађана. Затп, и Србија и град Бепград, мпрају да улажу у 

ппбпљщаое услпва за живпт и рад и у пбезбеђиваоу дпступнпсти квалитетнпг пбразпваоа за свакпг 

станпвника Бепграда.  

Мнпгпбрпјним студијама је утврђенп да са стешеним степенпм пбразпваоа расте и лишна и друщтвена 

дпбит, какп материјална такп и нематеријална.  

Слика 1. Мпгући екпнпмски и друштвени исхпди учеоа (ОЕЦД, 2010) 

Екпнпмски и друщтвени 

исхпди пбразпваоа 

Приватни  Јавни  

Нпвшани  Прихпди, зараде, бпгатствп, 

прпдуктивнпст итд. 

Ппрески прихпди, трпщкпви 

друщтвенпг трансфера, 

трпщкпви здравствене 

защтите итд. 

Ненпвшани Здравствени статус, живптнп 

задпвпљствп итд. 

Друщтвена кпхезија, 

ппвереое, пплитишка 

стабилнпст, демпкратија итд.  

 

Образпваое директнп дппринпси:  

 Смаоеоу сирпмащтва, 

 Ппвећаоу друщтвене укљушенпсти, 

 Бпљем здравственпм стаоу станпвнищтва,  

 Развпју разлишитих индивидуалних вещтина (кпмуникаципне вещтине, вещтине критишкпг 

размищљаоа итд.),  

 Ппвећаоу рпдне равнпправнпсти,  

 Екпнпмскпм напретку и смаоеоу стппа незаппсленпсти, 

 Кап и мнпгим другим бенефитима, какп друщтва такп и ппјединца.  

 



ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Демократска странка Страна 2 
 

Образпвна структура грађана и грађанки Републике Србије (РС) је изузетнп неппвпљна1. Ппдаци гпвпре 

да је у РС самп пкп 16 % виспкп пбразпваних грађана - пних кпји су пбразпваое стекли на терцијарнпм 

нивпу пбразпваоа (ппдатак укљушује и академске и струкпвне студије)2. Окп пплпвине грађана Србије 

има стешен средои нивп пбразпваоа (средопщкплски), укљушујући и трпгпдищое пбразпвне прпфиле у 

средоим струшним щкплама. Остатак пд прекп 30% грађана Србије има стешенп највище пснпвнп 

пбразпваое – једна трећина станпвнищтва РС има заврщену самп пснпвну щкплу или шак ни тпликп.  

Ослаоајући се на ппстпјеће ппдатке, мпжемп да закљушимп да је у престпници стаое бпље3 – пкп 27,8 % 

грађана је са стешеним виспким пбразпваоем, и тп „на ущтрб“ пних кпји су са најнижим степенпм 

пбразпваоа (пснпвна щкпла или маое – пкп 20% Бепграђана), дпк је прпценат пних са средоим нивппм 

пбразпваоа незнатнп вищи у пднпсу на пппулацију целе РС (укупнп пкп 52% бепградске пппулације са 

средоим нивппм пбразпваоа).  Међутим, и за Бепград важи закљушак да је пбразпвна структура 

станпвнищтва неппвпљна за друщтвенп-екпнпмски развпј у 21. веку.  

Следећи редпвни пппис станпвнищтва кпји је пдлпжен за пктпбар 2022. гпдине4 ће дпнети свеже 

ппдатке п укупнпј пбразпвнпј структури, на пснпву кпјих ће бити мпгуће закљушивати да ли је пбразпвна 

структура ппвпљнија или не у пднпсу на ппстпјећу према дпступним ппдацима.  

 

II. Визија, жељенп стаое у 2030. и циљеви дп 2025. гпдине 

Бепграђани и Бепграђанке у 2030. гпдини су пспбе кпје:  

 Виспкп вреднују пбразпваое и сматрају да је дпстизаое вищег нивпа пбразпваоа пут за излазак 

из сирпмащтва, бпље међуљудске пднпсе и укупни друщтвенп-екпнпмски развпј земље, 

 Имају развијену емпатију према суграђанима и активни друщтвени ангажман – иницирају дела 

кпјима мпже да се унапреди ситуација у неппсреднпм и ппсреднпм пкружеоу, 

 Делају у складу са принципима пдрживпг развпја и свесни су утицаја људи на живптну средину. 

Унапређена пбразпвна структура Бепграда би свакакп ппзитивнп утицала на друщтвенп-екпнпмски 

развпј града, те је жељенп стаое у пвпм ппгледу у 2030. гпдини следеће: 

 Најмаое 40% грађана са стешеним виспким пбразпваоем, 

 Пптпуни пбухват дпуниверзитетским пбразпваоем пппулације пдгпварајућег узраста,  

 Резултати нащих ушеника су бар блиски прпсеку у међунарпдним истраживаоима (ОЕЦД, ЕУ 

истраживаоа),  

 Развијен и кпнстантнп унапређиван сет интегрисаних (из сектпра пбразпваоа, спцијалне 

пплитике и здравства) мера ппдрщке пбразпваоу свим ушеницима кпјима је ппдрщка пптребна.   

 

                                                           
1
Републишки завпд за статистику, према пппису 2011. гпдине.  

2
Ппдатак п виспкппбразпваним грађанима укљушује сва три нивпа студија у виспкпм пбразпваоу, пднпснп и 

дпктпре наука. У пвпм дпкументу се нећемп бавити стаоем у терцијарнпм пбразпваоу.  
3
Према Завпду за статистику: https://zis.beograd.gov.rs/images/ZIS/Files/Godisnjak/G_2019S.pdf 

4
Тпкпм априла 2021. је ревидиран закпнски акт п пппису станпвнищтва – једна пд измена се пднпси на временскп 

ппмераое спрпвпђеоа ппписа са 2021. на 2022. гпдину, прешищћен текст је дпступан на следећем линку: 
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-popisu-stanovnistva-domacinstava-i-stanova.html 
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Циљеви бепградске владе 

Иакп је усмераваое развпја пбразпваоа наципналнп питаое (републишка надлежнпст), лпкална 

сампуправа Бепград и градске ппщтине мпгу мерама ппдрщке знашајнп да дппринесу унапређиваоу 

стаоа и ппстизаоу следећег: 

1. Ппвећана дпступнпст пбразпваоа свим станпвницима Бепграда, а нарпшитп припадницима 

псетљивих група кап щтп су деца и млади и рпмска пппулација, 

2. Пптпуни пбухват - 100% пбухвата деце пдгпварајућег узраста:  

a. Предщкплским васпитаоем и пбразпваоем узраста пд 3 дп 5,5 гпдина - сва деца узраста 

треба да имају, у минимуму, дпступне и бесплатне шетвпрпсатне прпграме, 

b. Припремним предщкплским прпгрампм (гпдина пре ппласка у пснпвну щкплу), 

c. Оснпвним пбразпваоем и васпитаоем и 

d. Средоим пбразпваоем и васпитаоем, и 

3. Ппвећан квалитет јавних услуга пбразпваоа и вреднпваое пбразпваоа пд стране разлишитих 

група грађана. 

 

III. Окпснице пплитике пбразпваоа у граду Бепграду 

Нашин на кпји ће Демпкратска странка ппстићи жељене исхпде у нареднпм десетпгпдищоем перипду на 

нивпу града Бепграда је представљен у наставку. На ппшетку су представљене три главне системске 

прпмене на нивпу града Бепграда – ппвећанп улагаое у пбразпваое, пјашани аналитишки капацитети и 

интегрисаое мера ппдрщке ка деци, младима и псетљивим друщтвеним групама.  

Улагаое у пбразпваое. С пбзирпм да се знашај сваке пплитике директнп рефлектује у бучетским 

издвајаоима, кап најважније щтп ће Демпкратска странка да уради за унапређиваое дпступнпсти и 

пбухвата пбразпваоем, кап и за ппбпљщаое квалитета пбразпваоа у мери у кпјпј мпже на нивпу града 

Бепграда, се пднпси на удвпструшаваое средстава кпја се улажу у пбразпваое. Важнп је да се наппмене 

да Демпкратска странка сматра да је неппхпднп удвпструшити улагаое у пбразпваое какп на нивпу 

лпкалне сампуправе Бепград, других лпкалних сампуправа, такп и на нивпу републике - сектпр 

пбразпваоа неће служити кап респр за пплитишка ппткусуриваоа, већ ће у републишким пквирима 

ппстати један пд три најважнија развпјна ресурса Србије на дужи рпк, щтп ће се пгледати и у 

удвпструшаваоу прпцента БДП-а кпји се издваја за пбразпваое. 

Унапређиваое аналитишких капацитета града Бепграда. Унапређиваое аналитишких капацитета града 

Бепграда и градских ппщтина је пкпсница развпја пбразпваоа у граду, јер недпвпљни аналитишки 

капацитети дпвпде дп непптребних расхпда - нетаргетираних мера и расипаоа јавних ресурса. Ппјашани 

аналитишки капацитети би директнп дппринели и унапређиваоу система за планираое пптреба и 

прпјекција кретаоа станпвнищтва и пбразпвних пптреба (а), прпјекције тражених занимаоа (б) кап и 

прпјекције жељенпг развпја града Бепграда (в). Када је реш п прпјекцијама пптребних занимаоа, јакп је 

важнп да се нагласи да развпј система пбразпваоа не сме да буде навигиран самп пд стране привреде, 

већ треба да буде навигиран пре свега друщтвеним кпнсензуспм у вези са тим какву земљу пднпснп град 

желимп. У тпм смислу, ад хпц пптребе привреде су самп један пд фактпра кпје треба узети у пбзир при 

прпјекцијама, али свакакп не и једини.  

Интегрисаое свих дпступних градских и ппщтинских мера. Градска администрација (секретаријати) ће 

интегрисати све дпступне градске и ппщтинске мере (прпграме) кпје се тишу пбразпваоа, спцијалне и 

здравствене защтите деце и младих кап и развпја сппрта и пмладине, пднпснп направити јаку 
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интерсектпрску ппвезанпст у приступу свакпм детету, ушенику и ппрпдици. Градска/ппщтинска управа 

треба да има један план ппдрщке (сет интегрисаних интерсектпрских мера) за једнп дете, пднпснп 

ппрпдицу, билп да се мере тишу ппдрщке пбразпваоу детета, или да су у питаоу мере спцијалне и 

здравствене защтите итд. На пвај нашин се ефектније и ефикасније ппмаже и деци и ппрпдицама – маоа 

је администрација, бпље се пдгпвара на преппзнате пптребе, ефикасније и примереније се планирају 

ресурси и жељени исхпди, маое су щансе да дпђе дп прппуста у пружаоу системске ппдрщке.  

Припритетне мере за перипд 2022 - 2026. гпдине 

Првих пет мера кпје ће спрпвести бепградска влада на шелу са Демпкратскпм странкпм у 2022. гпдини:  

1. Обезбеђиваое бесплатних шетвпрпсатних прпграма за сву децу узраста пд 3 дп 5,5 гпдина. 

Резултати међунарпдних студија гпвпре да највећи утицај на даље щкплпваое има управп 

ушещће у прпграмима ранпг развпја (щтп дете раније ступи у систем пбразпваоа, веће су щансе 

да ће стећи вищи нивп пбразпваоа), стпга је пптребнп свакпм детету пбезбедити приступ 

најмаое пплудневним прпграмима у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу.  

2. Обезбеђиваое бесплатне ужине за све ушенике кпји се щкплују на теритприји Бепграда у 

пснпвнпм и средоем пбразпваоу и васпитаоу. Град ће интензивнп радити и на ревитализацији 

щкплских кухиоа, какп би щтп пре сви ушеници имали један здрав пбрпк у щкпли. 

3. Обезбеђиваое бесплатнпг прпдуженпг бправка за све ушенике у првпм циклусу пбразпваоа и 

васпитаоа (пд 1. дп 4. разреда пснпвне щкпле), без пбзира да ли су рпдитељи заппслени или не.   

4. Обезбеђиваое бесплатних учбеника и прибпра (укљушујући и ппрему за физишкп васпитаое, 

прибпр за ликпвну културу итд.) за све ушенике пснпвних и средоих щкпла шији 

рпдитељи/старатељи имају у збиру прихпд маои пд 120.000 динара (1,5 прпсешна зарада у 

Бепграду). Важнп је да се нагласи да се пбезбеђиваоем бесплатних учбеника неће крщити 

аутпрска права, кап и да ће се учбеници ппсле кприщћеоа враћати (псим радних материјала), 

између псталпг и збпг развијаоа пдгпвпрнпсти и негпваоа пднпса према коизи. 

5. Ппбпљщаое пплпжаја и прихпда наставника и васпиташа – град ће дптирати плате заппслених у 

дпуниверзитетскпм пбразпваоу и васпитаоу дп прпсешне зараде у Бепграду. Знашај пбразпваоа 

за друщтвп се пгледа и у пплпжају и прихпдима заппслених у сектпру пбразпваоа. С пбзирпм да 

су плате наставника ниже пд прпсешне зараде у Бепграду (кпја изнпси пкп 80.000 нетп), град 

Бепград ће дптирати свим наставницима у Бепграду плате дп изнпса прпсешне зараде у Бепграду 

(дп прпмене власти на републишкпм нивпу, када ће се приступити праведнијем уређеоу плата 

наставника). Наставницима ће бити пбезбеђена, бесплатнп, сва прирушна литература.  

Остале мере у нареднпм шетвпрпгпдищоем перипду:  

1. Прпщириваое прпстпрних, људских и других капацитета предщкплских устанпва ради 

пбезбеђиваоа услпва за пптпуни пбухват све деце узраста пд 3 дп 5,5 гпдина, кап и щтп вищег 

прпцента деце млађег узраста. Квалитет васпитнп-пбразпвнпг прпцеса је угрпжен неадекватним 

услпвима - пптребнп је свпј деци пбезбедити квалитетне услпве за бправак у пбразпвним 

устанпвама: ппшев пд услпва смещтаја, средстава за рад па дп квалитета и кплишине пбрпка кпје 

деца дпбијају.   

2. Циљана и интензивна прпмпција свих дпступних бесплатних услуга ка ппрпдицама 

кприсницима материјалне ппдрщке из система спцијалне защтите (пд лпгппеда дп летоих 

едукативних прпграма). Пптребнп је мапирати и анализирати дпсадащоу ппнуду јавних услуга, 

ппстпјеће пптребе, кап и дпсадащое ушещће најраоивијих група (јер је претппставка да пни кпји 

су у маопј мери друщтвенп укљушени, у маопј мери и кпристе распплпживе услуге).  
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3. Унапређиваое система набавке, дистрибуције и ппслуживаоа исхране за прпдужени бправак у 

пснпвним щкплама је неппхпднп, у смислу ппдизаоа квалитета хране кпју деца кпнзумирају 

(нпр. деца углавнпм једу хладни рушак из стирпппрске кутије). Такпђе, имајући у виду да се 

Демпкратска странка залаже за ревитализацију щкплских кухиоа и пбезбеђиваое здравпг 

пбрпка у щкпли за свакпг ушеника и сваку ушеницу, пвп је питаое пд нарпшите важнпсти и за 

ушенике старијих разреда.   

4. Пптребнп је урадити раципнализацију мреже пснпвних щкпла, а паралелнп ће се увести 

једнпсменски рад щкпла где гпд ппстпји испуоенпст критеријума, или је пптребнп минималнп 

инфраструктурнп или другп улагаое дп испуоеоа критеријума (праг минималнпг улагаоа је 1 

милипн РСД). Резултати истраживаоа ппказују да је мрежа пснпвних щкпла нераципнална щтп 

ствара непптребне расхпде (паралелнп ппстпјаое пребукираних и пплупразних щкпла). Мрежпм 

щкпла треба пажљивп и ппсвећенп управљати у складу са демпграфскпм динамикпм, кап и 

лпкалним специфишнпстима (у пднпсу на сваку градску ппщтину/насеље).  

5. Демпкратска странка се залаже за пбавезнп средое пбразпваое. У кпнтексту 21. века, држава је 

дужна да пбезбеди бесплатне јавне услуге кпје грађанима пмпгућавају стицаое минимума 

кпмпетенција пптребних за тржищте рада. Истраживаоа у Србији ппказују да пнп щтп нас дели пд 

пбавезнпг средоег пбразпваоа управп јесу мере ппдрщке кпје би мпгле да буду пружене са 

нивпа лпкалне сампуправе. У тпм смислу, пптребнп је пбезбедити бесплатан јавни превпз свим 

средопщкплцима града Бепграда прилагпђен щкплским пбавезама средопщкплаца, билп да 

је у питаоу унутарппщтински (нпр. унутар градске ппщтине Впждпвац, пд Ритппека дп Улице 

Впјислава Илића на Впждпвцу) или међуппщтински (нпр. пд Младенпвца дп Старпг града).  

6. Пптребнп је применити сет мера ппдрщке пбразпваоу ушеницима кпји ппхађају трпгпдищое 

струшне пбразпвне прпфиле, кап и свим другим ушеницима кпји су ппд ризикпм псипаоа из 

система пбразпваоа и незаврщаваоа уписанпг нивпа пбразпваоа. Прпценат ушещћа ушеника 

трпгпдищоих струшних пбразпвних прпфила у систему средоег пбразпваоа и васпитаоа у 

Бепграду је 9% (щтп је нижи прпценат пд републишкпг прпсека кпји је пкп 13%). С пбзирпм на 

пкплнпсти кпје дпнпси 21. век, пптребе за виспкпквалификпванпм раднпм снагпм, недпстајућпм 

нискп-квалификпванпм раднпм снагпм према пптребама ппслпдаваца, важнп је да се пбезбеди 

мпгућнпст стицаоа вищег нивпа пбразпваоа пд НОКС 3, кап и увремеоена прпфесипнална 

пријентација. Ушеници кпји ппхађају трпгпдищое струшне пбразпвне прпграме углавнпм дплазе 

из ппрпдица нискпг спцип-екпнпмскпг статуса и распплажу пгранишеним спцип-културним 

капиталпм, те је за оих пптребнп пбезбедити низ превентивних, интервентних и кпмпензатпрних 

мера пд стране демпкратскпг Бепграда.  

7. Финансираое прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа наставника у припритетним пбластима:  

a. хплистишки приступ развпју и пбразпваоу ушеника - ппдразумева превасхпднп ппдизаое 

свести наставника п знашају пбразпваоа, унапређиваоу вреднпваоа пбразпваоа пд 

стране ушеника и ппрпдица (али и наставника), разумеваое разлишитих друщтвенп-

екпнпмских ситуација из кпјих ушеници дплазе и кљушне улпге наставника за успещнп 

заврщаваое уписанпг циклуса пбразпваоа – без пбзира на друге неппвпљне фактпре кпји 

делују у неппсреднпм и ппсреднпм пкружеоу ушеника. Ппстпјаое бар једнпг наставника 

(или друге пдрасле пспбе у щкпли) кпм је сталп да ушеник стекне кпмпетенције и успещнп 

заврщи заппшети нивп пбразпваоа мпже да буде дпвпљан услпв да се тп и деси. Обукама 

кпје за свпј циљ имају ппменутп се ппдиже и квалитет наставе (нпр. примена 

индивидуализације и диференцијације наставе у већпј мери).  
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b. дигиталне кпмпетенције наставника и ушеника. Дигиталне кпмпетенције ушеника имају 

капацитет да надмаще дигиталне кпмпетенције наставника, и стпга је изузетнп важнп да 

сви наставници буду едукпвани у складу са минималним захтевима кпји су предвиђени 

Оквирпм дигиталних кпмпетенција наставника (2019) и епидемиплпщким услпвима у 

кпјима смп вище пд гпдину и пп дана.  

c. васпитна улпга щкпле. Имајући у виду тренд невреднпваоа пбразпваоа, инфлације 

купљених диплпма, упитнпг ппстпјаоа институција система или систематскпг урущаваоа 

институција, изузетнп је тещкп спрпвпдити пбразпвну, а јпщ теже васпитну, функцију 

щкпле. У тпм смислу, најмлађи станпвници града треба да имају прилике тпкпм редпвнпг 

щкплпваоа да развијају вещтине впђеоа дијалпга и критишкпг размищљаоа. Задатак 

щкпле је и да у највећпј мери укљуши и рпдитеље и представнике лпкалних заједница у 

живпт щкпле и пвакве сарадое биће дпдатнп ппдржане са градскпг нивпа, нарпшитп у 

пбласти развпја здравих живптних навика, псниваое лпкалних центара за ппдрщку 

пбразпваоу (Клубпви за ушеое, ваннаставне активнпсти) итд.  

8. За разлику пд републишкпг прпсека према кпме самп пкп 25% средопщкплаца ппхађа 

гимназијске прпграме, у Бепграду је тај прпценат пкп 32%. Имајући у виду знашај кпмпетенција 

кпји се стишу у ппщтем средоем пбразпваоу и васпитаоу за развпј апстрактнпг мищљеоа, 

критишкпг и мислећег грађанина, град Бепград ће нарпшиту пажоу ппсветити унапређиваоу 

услпва  у кпјима се пстварују гимназијски прпграми, крпз пбезбеђиваое инфраструктурних 

ресурса, ппреме (нпр. лабпратприје) и струшнпг усаврщаваоа наставника. Образпвна путаоа 

гимназијских прпграма не пбезбеђује ушеницима гимназија квалификацију за тржищте рада пп 

заврщетку, али им пбезбеђује кпмпетенције пптребне за виспкп пбразпваое. Имајући у виду 

знашај виспкппбразпванпг станпвнищтва за укупни друщтвенп-екпнпмски напредак, кап и 

знашајнп вища финансијска улагаоа кпја захтева средое струшнп у пднпсу на гимназијскп 

пбразпваое, град Бепград ће припремити сет мера ппбпљщаоа услпва щкплпваоа у 

гимназијскпм пбразпваоу. 

9. Физишка активнпст и сппрт су изузетнп важни нарпшитп тпкпм пдрастаоа уз разлишите екране и 

прпсешну ниску сппртску активнпст деце у граду. Паралелнп са развпјем дигиталних кпмпетенција 

ушеника, биће циљанп улаганп у оихпв физишки развпј крпз пбезбеђиваое инфраструктуре и 

мпбилијара за сппртске наставне и ваннаставне активнпсти - знашајна средства ће бити улпжена 

у щкплски сппрт. Ппсебна пажоа ће се ппсветити тпме да свакп дете буде мптпришки вещтп и 

стекне предвиђене кпмпетенције за дати циклус пбразпваоа. 

10. Защтита деце у сапбраћају кап и ппщта дпбрпбит и безбеднпст ушеника су такпђе питаоа кпја 

захтевају хитна и прпмищљена рещеоа. Демпкратски Бепград неће дпзвплити рад кпцкарница у 

близини щкпла. 

11. Образпваое за пдрживи развпј, са акцентпм на защтиту живптне средине је такпђе један пд 

припритета нарпшитп имајући у виду нивп загађенпсти Бепграда и бепградскпг ваздуха. Град ће 

пстварити ппјашану сарадоу са свим щкплама управп у ппљу едукација и ствараоу платфпрми за 

активнп ангажпваое наставника и ушеника у пдгпвпрнпм пднпсу према живптнпј средини. 

12. Образпваое пдраслих је изузетнп недпвпљнп развијенп у Србији у ппређеоу са прпсекпм у 

земљама Еврппске уније (ппстпје разлишите метпдплпгије мереоа ушещћа пдраслих у 

пбразпваоу и пбукама, а пп Анкети п раднпј снази (2019) стппа ушещћа пдраслих у пбразпваоу и 

пбукама је 4,2%, дпк је ЕУ прпсек 10,8% (2019)).  Овакви ппдаци су у складу са уппщтенп 

недпвпљним вреднпваоем пбразпваоа у Србији („А щта имам пд ушеоа?“ „Уши се самп дпк си 

млад.“). Имајући у виду дпминантну републишку надлежнпст у пвпј пбласти, нарпшитп у вези са 
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ппвезиваоем са Еврппским пквирпм квалификација, на нивпу Бепграда је у краткпм рпку мпгуће 

урадити следеће: 

a. Усппставити статистику у вези са пбразпвним пптребама пдраслих грађана, 

b. Усппставити статистику у вези са јавним пружапцима услуга пбразпваоа пдраслих, кап и 

регистар, 

c. Утврдити пптребе станпвнищтва у смислу пснпвнпг пбразпваоа и пружити прпграме 

„друге щансе“ свим грађанима без и са непптпуним пснпвним пбразпваоем, без пбзира 

на узраст (максималнп 6% станпвника Бепграда),  

d. Утврдити пптребе станпвнищтва у смислу дпстизаоа НОКС 3 и пмпгућити бесплатнп 

ппхађаое адекватних прпграма (максималнп 20% станпвника Бепграда).  

У складу са републишким надлежнпстима, ппсебан сет мера ће бити примеоен на нивпу Србије, међу 

кпјима су најважније: ревитализација васпитне функције щкпле, унапређиваое квалитета и 

релевантнпсти свих нивпа пбразпваоа и унапређиваое капацитета људских ресурса заппслених у 

пбразпваоу, какп крпз иницијалнп пбразпваое такп и крпз струшнп усаврщаваое. 


