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Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: 

развој конкурентних образовних профила  
 

Пројекат реализује Огранак САНУ у Нишу, а финасира Град Ниш и 
Канцеларија за локални економски развој Града Ниша 

 

Предложеним пројектом се врши анализа потреба индустријских предузећа за кадровима на 

територији Града Ниша. Са друге стране, врши се и анализа компетенција студената и 

утврђује постојање потенцијалног гепа. Исход анализе јесте унапредити научно-образовне 

процесе, пре свега на Економском факултету у Нишу (фокус група студената са којима ће се 

спроводити анализе је са Економског факултета). Тестирања ће бити усмерена на области 

оперативног менаџмента, анализе пословања и финансијских извештаја, као и знања и 

вештине из области рачуноводства. Исход пројекта јесте идентификовати неопходне 

промене у наставном процесу на Економском факултету, евентуалне измене постојећих 

силабуса предмета, или увођење нових предмета, којима би се повећала конкурентност 

знања и вештина студената Економског факултета и то управо у складу са потребама 

предузећа у области индустријске производње. Предузећа сарадници ће као крајњи бенефит 

добити потенцијалне кадрове унапређених квалификација и вештина. Такође, други битан 

циљ овог истраживања је да пружи емпиријску основу за процену улоге, пре свега, високог 

образовања као компаративне предности на тржишту рада, у смислу краћег времена 

проналажења привременог, или сталног запослења, те остваривања сигурног материјалног 

положаја, у смислу превенције и смањења сиромаштва и дугорочног побољшања 

демографске слике. 

За партнере на пројекту одабрано је осам привредних друштава, малих и средњих 

предузећа, у области индустријске производње, која у Нишу тренутно запошљавају 2.309 

радника. Критеријуми за селекцију партнера, осим величине предузећа и броја запослених 

обухватају и делатност предузећа (области индустријске производње које су означене као 

приоритетне у тексту позива – прехрамбена, ИТ и електро, машинска и логистика; рециклажа 

је уско повезана, јер је директни добављач сировина и за машинску и за електро индустрију 

– детаљни подаци о пословању дати су у прилогу).  

Очекивани исход је продубљивање сарадње са постојећим и успостављање и формализација 

пословно-техничке сарадње са новим партнерима из привреде.  
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Истраживање је усмерено на идентификацију потреба наведених партнера као послодаваца 

за одговарајућим образовним профилима, као и утврђивање постојећег јаза у пословним 

вештинама нових високообразовних кадрова. Утврђивање разлика између вештина 

потребних за обављање пословних активности и вештина које поседују дипломирани 

студенти, као и различитих димензија такве неусклађености на тржишту рада представља 

први корак у процесу развоја и унапређења вештина радне снаге. Прецизније, испитивање 

потреба за кадровима у различитим областима индустријске производње има за циљ да се 

идентификују способности и вештине дипломираних студената које одговарају потребама 

послодаваца и у том смислу покрене процес креирања квалификованог кадра. 

 


