
 

 

 
 
 

4-та БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕТАЛУРГА 
Златибор, септембар, 2006.године 

 

ЗАКЉУЧЦИ ОКРУГЛОГ СТОЛА 
Актуелна позиција металуршке струке у привреди 

и образовању Србије. 
 

Након озбиљне анализе позиције металуршке струке у привреди и образовању 
наше земље, учесници округлог стола донели су следеће закључке: 

А. Стање у индустрији и очекивања  

1. Неоспорно је да је перспектива ове земље све оно што се може 
експлатисати из земље и расте на земљи уз поштовање принципа 
одрживог развоја, 

2. Влада Србије није у довољној мери подстакла развој металуршког 
комплекса у целини, 

3. Металуршки комплекс је био и остао ослонац привреде Србије, а метали 
засигурно имају будућност, 

4. Приватизација металуршког комплекса се мора окончати у што краћем 
року, 

5. Тешка индустрија сели се у земље у развоју због: добре инфракстуре, 
добре логистике и јефтине радне снаге, чињеница је такође да се селе 
''живе технологије'', а нове ствара само запад. 

6. Земља мора увести хитно ред у делу еколошких дозвола, а рециклажа 
секундарних сировина мора добити приоритет. 

Б. Образовање металуршке струке 

1. Не постоји јасно дефинисана политика Владе када је реч о тренутним и 
будућим потребама металуршке струке, 

2. Профилисање металуршке струке мора започети још у средњој школи 
сагласно потребама домаће привреде, 

3. Земље Западне Европе су постале врло интересантне за наше дипломиране 
инжењере металургије, 

4. Због анархије која влада у делу усмерења профила потребних привреди 
Србије, технички факултети, а посебно рударство и металургија нису 
предмет интересовања за студирање. Данас, нажалост, доминирају сви 
облици менаџмента са врло неизвесном судбином у погледу 
запошљавања, 
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5. Поставља се питање да ли су Србији потребна три металуршка факултета 

(Београд, Бор и Косовска Митровица). Одговор треба да проистекне из 
озбиљно урађене анализе на бази тренутних и будућих захтева привреде 
са пројекцијом у наредних 5- 10 година, 

6. Тренутно стање на факултетима је незадовољавајуће почев од програма 
који нису у функцији, потреба привреде до наставног кадра. 

Неопходно је веће укључење у наставу признатих стручњака из привреде. 
Болоњска декларација мора бити прилагођена нашим захтевима, а пракса бити 
обавезна и озбиљна. 

За успех на овом пољу неопходно је обезбедити принцип сусретног 
планирања између привреде и образовања. 

7. За већу афирмацију металуршких студија неопходно је увести принцип 
''чврстих'' стипендија (обавезно запошљавање након дипломрања), као и 
квоту обавезног избора одређених профила струке. 

Посебна напомена: 
- Савез инжењера металургије требало би да оформи информатички центар 

од кога ће Влада Србије моћи и морати да добија релевантне податке. 
- Савез мора да на информативном плану наступи знатно агресивније путем 

свих облика информисања. 
 

Извештај сачинио 
Др Топлица Павловић, с.р. 


