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СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У САРАЈЕВО 

ПОСЕТИЛИ СМО СЛЕДЕЋЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

• Привредну комору Кантона Сарајево

• Електротехничку школу за енергетику у Кантону Сарајево

• Предузеће “Енергоинвест ЕМС” у Сарајеву

• Предузеће “ЕТИ Сарајево Д.О.О” (производња контролне опреме за дистрибуцију електричне
енергије)

• Средњу школу за пољопривреду, прераду хране, ветеринарску медицину и услужне
делатности у Кантону Сарајево

• Средња техничка школа за графичку технологију, дизајн и мултимедије у Кантону Сарајево

• Предузеће “КЛАС Д.О.О. Сарајево” (прехрамбена индустрија) и

• Компанију CPU Printing (штампарија)
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РАЗЛОЗИ ЗА РЕФОРМУ

• Демографски развој

• Повећана потреба за висококвалификованом радном снагом 

• Успостављање одрживе и конкурентне привреде друштва у целини

• Глобализација тржишта рада

• Повећање запошљивости младих
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Развој правног оквира за дуално образовање у компанијама БИХ

У оквиру међународног пројекта (GIZ VET Project) извршена је анализа

• Фокус на образовање кроз праксу у компанијама

• Закон о образовању прописује образовање кроз рад и летњу стручну 
праксу у компанијама

• Регулатива о процесу и одговорности током образовања у компанијама
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ПРЕПОРУКЕ

• Успостављени стандарди у компанијама

• Пружити обуке менторима

• Пружити тренинге наставницима у VET школама

• Дефинисати одговорности за учење кроз рад у компанијама

• Развити подзаконске акте за учење кроз рад
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Привредна комора Кантона Сарајево, Босна и Херцеговина



Електротехничка школа за енергетику у Кантону Сарајево

• Директорка школе Самира Карамејић кроз краћу 
презентацију представила је историјат и васпитно-
образовну делатност школе

• Велики број кабинета у којима се изводи практична 
настава

• Опремељене лабораторије, радионице, просторије за 
стручне слободне активности, спортске просторе

• Електротехничка школа за енергетику је школа са 60 
годишњом традицијом са веома добрим резултатима

• Електротехничка школа за енергетику успоставила је 
сарадњу са Електропривредом, ПТТ-ом, 
Енергоинвестом, Сиеменсом, Искра-Емецо-м, ЕТИ, 
Босцх, Горењем, ТЕО, АББ фирмом из Чешке, 
укључујући се тако у савремене токове

• Велики број ученика који заврше ову школу добија 
запослење у струци
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Предузеће „Енергоинвест  ЕМС“ у Сарајеву

• Енергоинвест д.д. Сарајево је  мултидисциплинарна инжињеринг 
компанија са доминантном извозном оријентацијом

• Водећа инжењеринг компанија у БиХ чије активности обухватају 
пројектовање и реализацију комплексних објеката у земљи и 
иностранству у областима електроенергетике, хидроградње и 
грађевинарства, аутоматике, термоенергетских и процесних постројења и 
комуникационих технологија

• Пословна доктрина Енергоинвеста се развијала у периоду дужем од 60 
година, са свим напорима усмереним ка пословању у складу са 
потребама купаца

• Реализује комплетне пројекте по принципу „кључ у руке“

• Добра репутација широм света

• Пружање разноврсних услуга из подручја пројектовања, инжењеринга, 
истраживања и развоја, трансфера технологије и знања, као и заступања 
и финансијског управљања до испоручивања комплетних решења

• Компанија подстиче индивидуалне квалитете и ангажује своје запослене 
на начин да најбоље испоље своје способности

• Развијена сарадња са Електротехничком  школом за енергетику, у 
оквиру које ученици имају прилику да уз помоћ ментора стичу 
вештине за послове у оквиру занимања

9



Предузеће „ЕТИ Сарајево д.о.о.“ (производња контролне опреме за 
дистрибуцију електричне енергије)

• Друштво ЕТИ Сарајево д.о.о. је основано у мају 2000. године 
као резултат заједничког улагања два оснивача: ЕТИ д.д. 
Излаке (51%) и ЈП Електропривреда БиХ (49%)

• Интерес већинског партнера ЕТИ д.д. Излаке се огледао у 
стратешком плану уласка на тржиште БиХ, где је омогућено је 
квалитетније покривање тржишта и лакши пласман производа

• ЈП Електропривреда БиХ је видела свој интерес у повољнијим 
условима набавке потребних производа, скраћивању рока 
набавке, запошљавању младих, и остварењу дела добити од 
пословања који јој припада

• ЕТИ Сарајево представља добро развијено Друшто обзиром 
на потенцијалну производну опрему и простор за производњу

• Производни програм се састоји од производње аутоматских 
осигурача, Б и Ц карактеристика, 1п и 3п, у распону од 6А до 
63А

• ЕТИ Сарајево д.о.о. је међу првим компанијама у БиХ која је 
стекла цертификат ИСО 9001
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Средња школа за пољопривреду,  прераду хране, ветеринарску 
медицину и услужне делатности у Кантону Сарајево

• Средња школа за пољопривреду, прераду хране, 
ветеринарску медицину и услужне делатности има 
велики број производних радионица за прераду 
хране (меса, воћа и других прехрамбених 
производа) 

• У оквиру Школе постоје и у одређеном времену 
раде продавнице за продају њихових призвода

• Школа пружа фризерске услуге, а у оквиру 
наставе у школским просторијама

• Школа такође образује ученике и за занимања за 
потребе фармацеутске делатности
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Средња техничка школа за графичку технологију, дизајн и мултимедије у 
Кантону Сарајево

• 1947. године због потребе за графичким радницима почео 
са радом двогодишњи течај за ученике графичке струке

• 1949. године формирана је Школа ученика у привреди 
Државне штампарије - графичке струке

• 1950. године првих 53 ученика бирају једно од седам 
занимања: Слагари, Штампарски стројари, Књиговесци, 
Цинкографи, Фото-цинкографи, Литографи, Литографски 
стројари

• Једина графичка школа у БиХ, школа за коју и даље влада 
несмањен интерес ученика

• Средња техничка школа графичких технологија, дизајна и 
мултимедије, 15-ог маја 2010. године прославила је 60-ту 
годишњицу постојања Графичке школе

• Данас је модерна техничка школа са више од 580 ученика
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Предузеће „Клас д.д. Сарајево“ (прехрамбена индустрија)

• Клас д.д. Сарајево, с традицијом дугом 115 година (основан 1902.), водећи је 
произвођач у млинско-пекарској делатности, те међу водећим произвођачима 
тестенине, сластичарских и кондиторских производа у БиХ и региону

• Годишње Клас производи око 80.000 тона хране - запошљава 960 радника

• Производња квалитетне, хигијенски исправне и сигурне - Стандарди ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ХАЛАЛ

• Врхунски технолози и радници с дугогодишњим искуством

• Савремен и аутоматизиран процес производње, традиција, непроцјењиво 
искуство, широки асортиман производа

• Производе извози на тржишта региона, ЕУ, САД и земаља Блиског истока

• Сарадња са Средњом школом за пољопривреду, прераду хране, ветеринарску 
медицину и услужне делатности, у оквиру образовања кадрова за послове 
пекарске делатности

• Значајна улога ментора приликом реализовања садржаја стручних предмета са 
ученицима Школе.
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Компанија CPU-Printing (штампарија)

• 1997. године када је основана, нуди низ 
услуга штампе прилагођених потребама 
купаца

• Специјализирани су за комерцијалну, 
табачну и дигиталну штампу

• Модерна графичка, професионална 
компјутерска и пратећа опрема за 
обављање послова штампе

• Ученици Средње техничке школе за 
графичку технологију, дизајн и 
мултимедије раде на машинама за штампу
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