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ШТА СУ ПРЕНОСИВЕ 
(ТРАНВЕРЗАЛНЕ) 
ВЕШТИНЕ?

Појмовно и 
терминолошко 

одређење

Где се 
стичу?

Зашто су 
нам 

потребне?



ПРЕНОСИВЕ (ТРАНСВЕРЗАЛНЕ) ВЕШТИНЕ
� Трансверзалне вештине су вишенаменске вештине које се могу

применити у великом броју различитих улога и у различитим
професионалним и личним контекстима.

� У литератури се као синоним за ове вештине користи и назив
преносиве вештине (трансферабилне / меке / soft skills ). Ове
вештине називају се тако управо зато што су примењиве на
било који посао.

� Сâм појам је веома широк и укључује све вештине које
појединац стиче током целог свог живота, од раног детињства
кроз целокупан животни циклус (кроз формално и друге
видове образовања, кроз читање, друштвене и професионалне
активности, живот уопште).

Свако има преносиве вештине! Најчешће нисмо у
довољној мери свесни сопствених преносивих вештина,
јер нам сам појам није довољно јасан или што се никада
нисмо довољно загледали у себе.

Чак 89% случајних
пролазника (Земун,
Београд, 11. 5 2022,
центар, од 10. 00 до 11.
00) није знало на прву

лопту шта су преносиве
вештине. Када је
наведена листа неких
најчешће помињаних
“меких” вештина,
већина је рекла: “Аааа,
на то сте мислили, па
зашто не кажете?”



ЈЕДНА ОД АКТУЕЛНИХ КЛАСИФИКАЦИЈА 
ПРЕНОСИВИХ ВЕШТИНА

интерперсоналне

• тимски рад, вештине 
подучавања/
тренинга, 
комуникацијске 
вештине, 
конструктивно 
решавање 
конфликата…

аналитичке 

• истраживачке 
вештине, вештине 
прикупљања, анализе 
и интерпретације 
података, анализа 
ризика...

техничке 

• одлично 
познавање рада 
на рачунару, 
умећа рада са 
одређеним 
машинама, 
програмима …

организационе 

• одређивање 
приоритета, 
управљање 
временом,  
задацима, 
ресурсима, 
координација …

личне вештине

• поузданост, 
тачност, 
одговорност, 
марљивост, 
интегритет, 
управљање 
стресом …

https://vimeo.com/206595082



МЕКЕ ВЕШТИНЕ У ТЕШКОМ СВЕТУ – РАЗЛИКОВАЊЕ 
ТВРДИХ И МЕКИХ (ПРЕНОСИВИХ) ВЕШТИНА

ТВРДЕ 
ВЕШТИНЕ

МЕКЕ 
ВЕШТИНЕ



КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 
ПРЕНОСИВИХ ВЕШТИНА У РАЗНОРОДНИМ 

ИЗВОРИМА



Могу се усвајати, 
развијати и 
оснаживати.

Преносиве вештине –
„вештине које су потребне
скоро свакоме како би обављао
скоро сваки посао”. (Commission

for employment and skills, UK,
2009)



ПОТРЕБА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕМ ПРЕНОСИВИХ 
ВЕШТИНА У ИСТРАЖИВАЊИМА И ДОКУМЕНТИМА

Документ 
Европске 
комисије 

,,Промишљање о 
образовању’’, 2012.

Процењене 
потребе у оквиру 
Темпус (TEACH)
пројекта (2013–

2016)

,,Портфолио 
вештина 

неопходних за 
запошљивост 

младих на 
регионалном 

нивоу” (2017: 26–
31)

Процењене 
потребе у оквиру 

КЕY пројекта 
(истраживање 

2019)

Национална 
стратегија за младе 

(2015–2025)

Савремени 
контекст, потребе 

тржишта рада, 
дигитализација..

,,Лов у дигиталној шуми 
информација”

,,Непрекидно прекидање” 
Измена начина комуницирања

Култура брзих одговора
Промена окружења и средстава 

за производњу
,,Масовно преобликовање”



У ЧЕМУ СТЕ НАЈБОЉИ?



КАКО СЕ ПРЕПОЗНАЈУ ПРЕНОСИВЕ ВЕШТИНЕ?

� Самосвест стечена кроз систематичну и константну
самопроцену је есенцијална. Постоје многи тестови за
сампороцену који Вам омогућавају да анализирате своје личне
снаге и слабости.

� Постоје спискови основних јединица рада, исказаних
глаголским именицама, као што су: прикупљање,
анализирање, систематизовање, евалуирање, елиминисање,
информисање, интерпретирање, слушање, преговарање,
испитивање, подучавање, руковођење, интегрисање,
презентовање, промовисање, дијагностиковање,
израчунавање, организовање и слично. Потребно је само да
међу њима препознате оне које се односе на вас.

ПДФ ДОКУМЕНТ СА ЧЕК-ЛИСТОМ И ПЛАНОМ РАЗВОЈА. 
ОНЛАЈН ТЕСТ: https://www.jobpersonality.co.uk/soft-

skills-test



КРОКИ ПИТАЊА И СМЕРНИЦЕ

� У чему сам најбољи/а? Које су моје ,,снаге” ?

� Питајте друге о Вашим вештинама.

� Које вештине не волите да примењујете а некада морате?

� НЕ ПОТЦЕЊУЈТЕ СОПСТВЕНЕ ВЕШТИНЕ ЈЕР ИХ ДРУГИ 
НЕМАЈУ!

� https://www.youtube.com/watch?v=eZyIAQs_cpk



РАЗЛОЗИ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ 
ВЕШТИНА

https://developingchild.harvard.edu/resources/video-building-core-capabilities-life/



РАЗЛОЗИ ЗА 
ОСНАЖИВАЊЕ 
ПРЕНОСИВИХ 
ВЕШТИНА

Напредак 
технологије

Друштвене 
промене

Тржиште 
рада

Целожи-
вотно
учење

Модернизација

Живот 
сам

…

Добити: 
олакшати и 
убрзати процес 
уласка на тржиште 
рада,
напредовати на 
послу,
снаћи се када 
наступе промене 
(стресна, кризна 
ситуација…),
лакше ступити на 
тржиште рада у 
неком другом 
животном 
периоду...



� Преносиве вештине јесу својеврсни инвентар средстава која
помажу да се преместимо у нову улогу. Осигуравају
професионалну дуговечност каријере, помажу да лакше и
спремније истраже бочне димензије каријере.

� У савременом друштву (а посебно на тржишту рада) није
довољно поседовати само стручна знања и вештине у
одређеној специфичној/стручној/научној области. Од
запослених се очекују додатне преносиве вештине.

� То су истовремено и разлози за додатне напоре које треба
уложити у развој преносивих вештина. Подразумева се да је и
у складу са специфичностима учења одраслих, а унапређивање
знања, вештина и способности унутар личне, грађанске,
друштвене и пословне перспективе јесте у основи
целоживотног учења и професионалног развоја.



ОСВРТ НА АКТИВНОСТИ ВИСОКЕ ШКОЛЕ, ВРШАЦ 
УСМЕРЕНИХ НА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ ВЕШТИНА

� Програм обука за тренере се састојао се
из следећих целина: 5 модула у укупном
трајању око 100 сати. Програм обука
трајао је 5 месеци током академске
2015/16. и завршен је доделом
сертификата. Тим тренера – (ТЕACH)
тим.

� Стратегија за развој вештина:
http://www.uskolavrsac.in.rs/wp-
content/uploads/2012/09/Strategija-
razvoja-vestina-Skills-improvement-
strategy.pdf

� Акредитоване ЗУОВ обуке из ове
области

� Обогаћен курикулум



Ivana Đorđev, Predrag 
Prtljaga, Jelena 

Prtljaga, 
Tanja Nedimović, 

Aleksandar Stojanović

VODIČ ZA OBUKU
– Training Guidelines –

Izdavač:

Visoka škola strukovnih 
studija za vaspitače 

„Mihailo Palov” – Vršac 
(2016)

VODIČ ZA OBUKU – Training Guidelines:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/project-result-content/c9f3e5b8-a996-

403c-bec1-

bba09c42f3a7/Training%20Guidelines%

20ver%203.0.pdf



ЗАНИМЉИВОСТИ

� Једна студија Карнеги института и Харварда из 1918. године је
чак дошла до податка да су за успех у послу 15% заслужне
“hard skills” (тврде, техничке вештине, специфичне за посао
који обављамо), а чак 85% soft skills.

� Претпоставља се да ће преносиве вештине бити ,,тврде”
вештине будућности.

� SISTEM ZA AUTOMATIZACIJU PROCESA RASPOREĐIVANJA
ZAPOSLENIH SYSTEM, Zorica Babić, Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad, Broj časopisa, God. 36 Br. 11 (2021): Zbornik radova Fakulteta
tehničkih nauka.

� Оснаживање преносивих вештина за узраст од 3 до 7 година

https://www.youtube.com/watch?v=7paESy9ZdCM



СВЕТ БУДУЋНОСТИ У ОЧИМА ДЕЦЕ, https://mylandrover.ru/hr/suspension/gorod-budushchego-risuyut-deti-kak-
narisovat-budushchee-karandashom-poetapno.html




