
 
 
 
 
 

          

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

 
За оне који заврше средњу стручну школу, а не желе или немају услова да студирају, наставак 

школовања може бити и преквалификација  или доквалификација у неко друго  занимање. 
 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА подразумева ванредно школовање у стручној школи 

полагањем испита из стручних предмета,  као  и завршног испита неког другог образовног 

профила у истом трајању, из исте или неке друге струке. 

На пример, обућар се може преквалификовати у трговца, фризера, кувара... Руковалац 
грађевинском механизацијом може се, на пример, преквалификовати у аутомеханичара, 
возача моторних возила, руковаоца-механичара пољопривредне механизације или неко 
друго занимање III степена. 

Слично, архитектонски техничар се може преквалификовати у геодетског техничара, 
економског техничара, електротехничара рачунара, техничара друмског саобраћаја и друга 
занимање IV степена. Tакође се може преквалификовати и у неки образовни профил III 
степена, уколико жели и може лако да се запосли (нпр. у механичара грејне и расхладне 
технике и сл.) 

 

Школовање се може наставити и доквалификацијом, путем које се са дипломом 
занимања III степена може завршити ванредно школовање за неко од занимања IV степена, 
у оквиру исте или друге струке. 

 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА подразумева ванредно школовање и полагање испита из 
појединих општеобразовних предмета и стручних предмета за прва три разреда, свих 
предмета четвртог разреда и матурског испита за изабрани образовни профил. 
Доквалификација се најбрже може завршити у оквиру исте струке, због већег броја истих или 
сличних предмета.  

На пример, руковалац грађевинском механизацијом може најбрже завршити доквалификацију за 
грађевинског техничара за нискоградњу, али може се доквалификовати и за машинског техничара моторних 
возила, техничара друмског саобраћаја и др. Обућар се најлакше може доквалификовати за техничара моделара 
обуће, али може уписати доквалификацију и за финансијског техничара, шумарског техничара и др. 

 

Преквалификација и доквалификација су добро решење за ученике који нису хтели да се одвајају од 
породице или друштва после основне школе, или нису могли да финансирају трошкове школовања у 
другом граду, па су уписали и завршили школовање за занимање које им није било баш први избор.  

 

Навешћемо неколико примера, који показују да овај пут до жељенох занимања  не мора бити ни тако дуг, 
нити скуп, ако заиста желите да се потрудите и одговорно приступите консултацијама, припреми и полагању 
испита. 

 

1. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА РУКОВАОЦА ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У АУТОМЕХАНИЧАРА 
 

Са дипломом руковаоца грађевинске механизације, до дипломе аутомеханичара стиже се полагањем 
четири испита из I  разреда, четири из II и три из  III разреда, након чега се полаже и завршни испит.  

Укупни трошкови преквалификације износе, по тренутном ценовнику  Министарства, oкo 23.000,00 
динара (школарина за сва три разреда (ако се не обнавља година),  сви предметни испити и завршни испит).  
 

2. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА ОБУЋАРА У ТЕХНИЧАРА МОДЕЛАРА КОЖЕ (исто подручје рада) 
 

Са дипломом обућара, до дипломе техничара моделара коже (обуће или конфекције)  стиже се 
полагањем три испита из  I  разреда, пет из II разреда, три из  III разреда и осам испита IV разреда., након чега се 
полаже и  матурски испит.  

Трошкови ове доквалификације износе, по тренутном ценовнику  Министарства, око 29.000,00 динара 
(школарина за сва четири разреда (ако се не обнавља година),  сви предметни испити и  матурски испит).  



 

3. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА ОБУЋАРА У  ЕКОНОМСКОГ ТЕХНИЧАРА  (промена подручја рада) 
 

Са дипломом обућара, до дипломе економског техничара  стиже се полагањем  већег броја испита, јер је 
реч о занимању другог подручја рада.  

Трошкови ове доквалификације износе, по тренутном ценовнику  Министарства, око 44.000,00 динара 
(школарина за сва четири разреда (ако се не обнавља година),  сви предметни испити и  матурски испит).  

 

На основу одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја, висина школарине за ванредне ученике 
средњих стручних школа за школску 2020/21. годину износи: 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

КАТЕГОРИЈА ЦЕНА 

Упис године 3300 динара 

Обнова године 1100 динара 

Испит 650 динара 

Испит  са писменим задатком 750 динара 

Испит са вежбама 1000 динара 

Испит из практичне наставе 1000 динара 

Час консултативне наставе (група од 16 до 30 ученика) 90 динара 

Час консултативне наставе (група до 15 ученика) 120 динара 

Завршни испит 1850 динара 

Матурски испит 2300 динара 
 
 

У наведеним примерима са претходне стране  нису урачунати трошкови консултативне наставе. 
 

За све ученике који у наредној уписној години упишу једно од занимања III степена у нашој школи 
школарина и полагање испита у оквиру програма преквалификације и доквалификације за образовне 
профиле за које је школа верификована су БЕСПЛАТНИ.  

 

Наша понуда образовних профила за преквалификацију и доквалификацију је заиста разноврсна, као 
што се може видети у следећој табели. 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ Степен стр. спреме 

архитектонски техничар 
грађевински техничар за високоградњу 
грађевински техничар за нискоградњу 
керамичар – терацер – пећар 
руковалац грађевинском механизацијом  
зидар – фасадер    
хидрограђевинар  

IV 
IV 
IV 
III 
III 
III  
III 

машински техничар за компјутерско конструисање 
техничар за компјутерско управљање 
машински техничар моторних возила 
машински техничар 
аутомеханичар 
металостругар 
машинбравар 
инсталатер 
механичар грејне и расхладне технике 
механичар термоенергетских постројења 
бравар 

IV 
IV 
IV 
IV 
III 
III 
III 
III 
III 
III  
III 

техничар моделар коже 
обућар 

IV 
III 

финансијски техничар  
економски техничар 
комерцијалиста 

IV 
IV 
IV 

туристички техничар IV 

 


