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УВОД 

 

Програм за хармонизацију законодавства Републике Србије са правним тековинама 

Европске уније у области узајамног признавања професионалних квалификација (у даљем 

тексту) : Програм је припремљен у складу са препоруком из Извештаја Европске комисије  

са скрининга достављеног након билатералног састанка са представницима Републике 

Србије, одржаног у марту 2014. године. У извештају са скрининга за поглавље 3 – Право 

пословног настањивања и слобода пружања услуга, у закључцима и препорукама 

постављено је мерило да  Србија достави Европској комисији свеобухватну и  детаљну 

стратегију усаглашавања законодавства са европским правним тековинама у области 

професионалних квалификација. Програм треба да обухвати све реформе  неопходне за 

законодавно усаглашавање и изградњу институционалних капацитета за признавање 

квалификација  стечених у државама чланицама. Програм такође обухвата и сва 

усклађивања у домену оспособљавања доктора медицине, доктора денталне медицине, 

медицинских сестара опште неге, бабица, магистара фармације, доктора ветеринарске 

медицине, са минималним захтевима дефинисаним у Директиви 2005/36/ЕЗ и Директиви 

2013/55/EУ. 

 Програм је припремила Радна група  формирана од стране Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација, коју чине представници: Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства 

привреде, Министарства правде, Министарства здравља, Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Подршку Радној групи пружају експерти пројекта PLAC1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Политички и правни саветодавни центар (Policy and Legal Advice Centre - PLAC) је пројекат Европске уније, 
чији је задатак да подржи Србију у процесу приступања ЕУ унапређењем политике и законодавства.  Циљ 
PLAC-а је побољшање садашњег система правне хармонизације и приближавања законодавству ЕУ, уз  
подршку развоја домаћег законодавства усаглашеног са правним тековинама ЕУ и правилног спровођења 
закона, укључујући неопходне подзаконске акте и механизме примене.   
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У циљу потпуне хармонизације националног законодавства са правним тековинама 

ЕУ, потребно је утврдити ниво усклађености постојећег законодавства, обезбедити општи 

оквир за систем признавања професионалних квалификација, те дефинисати даље кораке 

са циљем  пуне усклађености у овој области, у складу са плановима наведеним у НПАА.2 

Влада Републике Србије усваја Програм, којим су дефинисани надлежни органи, 

активности надлежних органа, мере и рокови у складу са националним акционим планом, 

са циљем потпуне хармонизације у овој области.  

Систем признавања професионалних квалификација у ЕУ је регулисан 

ДИРЕКТИВОМ 2005/36/EЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 7. септембра 

2005. године о признавању професионалних квалификација и ДИРЕКТИВОМ 2013/55/EУ 

ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 20. новембра 2013. године о измени 

Директиве 2005/36/EЗ о признавању професионалних квалификација и Уредбе (ЕУ) број 

1024/2012 о административној сарадњи кроз Информациони систем унутрашњег тржишта 

(„Уредба ИМИ”). Република Србија ће хармонизовати национално законодавство са 

Директивом 2005/36/EЗ  и са свим њеним изменама (у даљем тексту: Директива).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 НПАА је Национални програм за усвајање правних тековина Eвропске уније. У новембру 2016. године у 
Влада Србије је усојила ревидирани НПАА. Овај документ дефинише развој и стратешке циљеве, релевантне 
политике, реформе и мере потребне за остварење ових циљева, установљава детаљан план за 
хармонизацију законодавства и дефинише људске ресурсе и буџетска средства и друга средства потребна за 
спровођење предвиђених задатака. 
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1.1.СПИСАК СКРАЋЕНИЦА 

 

 

ЕУ - Европска унија 
АП КиМ – Аутономна покрајина Косово и Метохија 
МФ - Министарство финансија 

МПрив - Министарство привреде 

МПЗЖС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

МГСИ - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

МРЕ - Министарство рударства и енергетике 

МТТТ - Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

МП - Министарство правде 

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе 

МУП - Министарство унутрашњих послова 

МПНТР -  Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МЗ - Министарство здравља 

МРЗБСП - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

МОС – Министарство омладине и спорта 

МКИ - Министарство културе и информисања 

АКС – Адвокатска комора Србије 

КАПК – Комисија за акредитацију и проверу квалитета 

НОКС - Национални оквир квалификација у Србији 

РП – Регулисане професије 

ТУ - Табела усклађености  

НПАА – Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ  

ЈЕКТ – Јединствена електронска контактна тачка  

ИМИ – Информациони систем унутрашњег тржишта 

ЕЕП – Европски економски простор 

ЕОК – Европски оквир квалификација 
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2. ОКВИР ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1. Циљеви 

Циљ овог Програма је побољшање садашњег система признавања професионалних 

квалификација кроз процес хармонизације националног законодавства са правним 

тековинама ЕУ. 

Систем признавања квалификација у Републици Србији ће: 

• подржавати мобилност  стручњака у Европи,  

• чинити тржиште рада флексибилнијим,  

• додатно либерализовати пружање услуга,  

• подстицати аутоматско признавање квалификација и  

• поједноставити управне поступке. 

 

Поједностављење управног поступка кроз смањење потребног временa за издавање 

докумената за признавање професионалних квалификација ће неминовно довести до веће 

мобилности стручњака, флексибилнијег тржишта рада, либерарније пружање услуга. 

Спровођење програма ће довести до 20% скраћења потребног времена које сада износи 90 

дана (извештај акредитационог тела). 

Квалификације стручњака се на унутрашњем тржишту рада ЕУ признају на брз, 

једноставан и поуздан начин, чиме се омогућава флексибилност тржишта рада. 

 

3.  СТАЊЕ - ПРАВНИ ОКВИР  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ДИПЛОМА  И ОБРАЗОВАЊА 

3.1.  Стање у области признавања професионалних  квалификација 

Према НПAА 2014-2018 законодавство Републике Србије у области професионалних 

квалификација није усаглашено са Директивом. Стога је започет процес хармонизације. У 

јануару 2014. године одржан је састанак експланаторног скрининга на коме су 

представници ЕК  представили европско законодавство у овој области. У марту 2014. 

године одржан је састанак билатералног скрининга на коме  је представљено 

законодавство Републике Србије и добијено мишљење и препоруке ЕК за транспоновање 

одредби Директиве у национално законодавство.  Узимајући у обзир сложеност овог 

питања као и чињеницу да је од стране ЕК постављено формално мерило за отварање 

приступних преговора са Србијом за поглавље 3, припремљен је Програм у чију израду је 

укључен значајан број заинтересованих страна. 

 

Достављен је Извештај о скринингу за поглавље 3 - Право пословног настањивања и 

слобода пружања услуга и у његовом потпоглављу Признавање професионалних 

квалификација, наводи се следеће: „У погледу узајамног признавања професионалних 

квалификација, Србија је само делимично усклађена са правним тековинама ЕУ. Србија 

треба да идентификује и јасно дефинише регулисане професије и донесе Закон о 

узајамном признавању професионалних квалификација. Србија треба да јасно дефинише 
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појам „регулисана професија” у свом националном законодавству и потребно је да ова 

дефиниција обухвати и професије за чији се обављање захтевају или само академске 

квалификације или само професионално искуство. Србији тек предстоји усклађивање 

услова за оспособљавање за професије у здравственом сектору, за које су минимални 

услови  оспособљавања дефинисани на нивоу ЕУ. Будући да је то сложен, осетљив и 

дуготрајан процес, Србија треба да изради детаљну и свеобухватну стратегију која би 

обухватила све активности, неопходне за потпуно спровођење правних тековина.” Све 

наведено представља постављено  мерило3 за отварање преговора у Поглављу 3. 

У НПАА су одређени приоритети у погледу усклађивања законодавства, при чему је 

усвајање Закона о регулисаним професијама и узајамном признавању професионалних 

квалификација планирано за други квартал 2017. године. 

- Процес хармонизације је у току, а до сада су спроведене одређене активности уз 

подршку експерата PLAC пројекта. Доста активности у оквиру текућег PLAC II 

пројекта везано је за узајамно признавање професионалних квалификација, што ће 

допринети успешнијој реализацији активности у процесу хармонизације.  

 

У области признавања професионалних квалификација, реализоване су следеће 

активности:  

- Уз подршку пројекта PLAC  је припремљена Анализа усклађености  законодавства 

Србије у области признавања професионалних квалификација са Директивом, као 

и анализа стања и потреба за унапређењем капацитета. Дата је препорука модела за 

транспоновање Директиве у национално законодавство, на основу искуства 

најбоље европске праксе. За чланове Радне групе за израду Закона о регулисаним 

професијама и признавању професионалних квалификација одржане су три обуке.  

- Припремљен је списак акредитованих образовних установа  за 7 професија које су 

у систему аутоматског признавања квалификација /лекари, стоматолози, 

фармацеути, ветеринари, архитекте, медицинске сестре опште неге и бабице/ и 

прикупљени су њихови студијски и наставни планови и програми. 

- Урађен је снимак стања и припремљени су извештаји о усклађености наставних 

планова и програма са минималним захтевима Директиве за 7 професија. 

- Припремљен је прелиминарни попис регулисаних професија. 

                                                                 
3 Србија подноси Комисији свеобухватну и детаљну стратегију за усаглашавање области стручних квалификација са 
правним тековинама. Стратегија мора да обухвати све реформе које су неопходне у смислу усаглашавања 
законодавства и изградње институционалних капацитета за признавање  професионалних квалификација стечених у 
другим државама чланицама, као и за пружање помоћи стручњацима који су стекли квалификације у Србији и 
намеравају да пружају услуге у другим државама чланицама. Стратегија такође мора да обухвати и сва усклађивања  
везана за обуку лекара, стоматолога, медицинских сестара опште неге, бабица, фармацеута и доктора ветеринарске 
медицине са минималним захтевима за обуку наведеним у Директиви 2005/36/ЕЗ. За сваку активност обухваћену овом 
стратегијом потребно је дефинисати крајњи рок, одговорно лице и јасно навести одговарајућу одредбу законодавства 
ЕУ. 
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- У 2014. и 2015. години одржано је за чланове преговарачке групе 3 преко двадесет 

радионица и обука уз подршку пројекта  PLAC, кроз билатералну помоћ Хрватске, 

a уз подршку НАЛЕД-а за професију архитекте, што је допринело унапређењу 

капацитета релевантних министарстава.  

- Организована је студијска посета Словенији са циљем упознавања праксе ЕУ у  

транспоновању и спровођењу Директиве о признавању професионалних 

квалификација.  

- Организована је експертска мисија TAIEX за медицинске сестре опште неге, у 

марту 2016. године. 

- Добијена је експертска помоћ за хармонизацију законодавства са директивама које 

регулишу професију адвоката кроз пројекат PLAC у периоду јануар - април 2016. 

године.  

- Припремљен је Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација са Табелом усклађености. 

- Припремљен је списак свих секторских прописа који треба да буду усклађени са 

Директивом. 

Aкционом плану претходи табелерни приказ свих активности до 31.12.2016. године. 

 

    3.1.1. Закон о основама система образовања 
         Закон о основама система образовања („Службени гласник Републике Србије” бр. 

72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) уређује систем 

предуниверзитетског образовања у оквиру кога су две регулисане професије: медицинска 

сестра опште неге и бабица. Он између осталог регулише програме и испите (матура), 

спровођење образовања, статус запослених у институцијама и надзор. 

a) У чл. 10. и 10 a – je дефинисано да релевантна установа води базу података у оквиру 

интегрисаног информационог система за образовање.  Евиденција коју воде установе 

је скуп информација о установи, деци и студентима, родитељима, законским 

старатељима и хранитељима, као и запосленима. Релевантне установе такође издају 

јавне  исправе из евиденције коју воде. 

б) У члану 12. је дефинисано да је Национални  просветни савет одговоран за праћење, 

обезбеђивање развоја и унапређење квалитета образовања и  васпитања предшколског, 

основног, средњег општег и средњег уметничког образовања. Савет је такође 

одговоран за усвајање програма за опште предмете за средње стручне школе. Савет за 

стручно образовање и образовање одраслих одговоран је за праћење, обезбеђивање 

развоја и унапређење квалитета образовања и васпитања средњег стручног образовања, 

образовања одраслих и стручног оспособљавања. То значи да је он одговоран за 

програме средњих стручних школа у оквиру којих су регулисане професије 

медицинске сестре опште неге и бабице.  

в) У чл. 27-32. се дефинишу врсте установа које могу да обезбеде различите врсте 

образовања у складу са овим законом и условима за њихово оснивање. 

г) Члан 72. прописује однос између општих и стручних  предмета у програмима за 

средње стручне школе изражен у процентима. 

д) Члан 84. прописује полагање стручне матуре. 

ђ) Чл. 93-99. уређују трајање образовања и упис у средње школе. 
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3.1.2. Закон о основном образовању 

         Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Србије”, 

брoj 55/2013) регулише, између осталог, обавезност, циљеве и резултате основног 

образовања, програме, испите, оцењивање образовног рада. Он регулише основ за средње 

образовање, односно за професије медицинске сестре опште  неге и бабице. Законом је 

прописано следеће: 

1) Члан 3. - врсте основних школа 

2) Члан 30. – трајање основног образовања 

3) Чл. 56-58. - упис у основне школе 

4) Чл. 70-74. – завршни испит 

5) Чл. 80-89. –  евиденције о ученицима, успеху, испитима, образовном раду и 

запосленима 

6) Чл. 90-93. – јавне исправе  

7) Чл. 96-99.  – признавање страних школских исправа. 

 

3.1.3. Закон о средњем образовању и васпитању  
 

  Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Србије”, 

брoj 55/2013) регулише, између осталог, програме средњег образовања, трајање програма, 

облике образовног рада, практичну наставу и стручну праксу, предуслове за упис ученика 

и одраслих, оцењивање ученика, као и испитивање. У погледу програма, Закон регулише 

део општих предмета и стручни део образовања који се рефлектује на наставне планове и 

програме који су централизовани и спроводе се у свим средњим школама за медицинске 

сестре опште неге и бабице. Успешно завршен матурски испит је предуслов за улазак 

(упис) на универзитет или високе струковне школе. 

а) Члан 4. регулише врсте средњих школа – гимназије, стручне школе, уметничке 

школе, мешовите школе (гимназија и стручна школа или уметничка школа), школе за 

студенте са инвалидитетом, итд. 

б) Члан 30. регулише практичну наставу и стручну праксу 

в) Члан 33.  регулише право на упис у школу  

г) Члан 58. детаљно регулише питање матурског испита (општа, стручна и уметничка 

матура) а у члану 64. су јавне исправе  које се издају након успешно завршеног 

матурског испита.  

д) Члан 69. регулише евиденције, односно врсте евиденција о ученицима, успеху, 

испитима, образовном раду и запосленима. Јавне исправе се издају на основу 

евиденције коју води школа, а њихово поништавање је прописано чланом 82. 

ђ) Чл. 86-89.  – признавање страних школских исправа. 

 

3.1.4. Закон о високом образовању  

 

         Високо образовање у Републици Србији је повезано са признатим студијским 

програмима и увођењем европског система преношења и акумулације бодова - ЕСПБ. 

Aктивности високог образовања кроз академске и струковне студије засноване су на  

одобреним акредитованим студијским програмима за стицање високог образовања. ЕСПБ 

бодови су први пут уведени Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 

76/05). 
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а) У члану 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), наводи се да се 

активности високог образовања заснивају на усаглашавању са европским системом 

високог образовања и подстичу академску мобилност наставника и студената. 

б) Остала начела су: академска слобода, аутономија, јединство наставе и научног 

или уметничког рада, отвореност према јавности и грађанима, поштовање хуманистичких 

и демократских вредности националне и европске традиције и вредности културног 

наслеђа, поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану сваког 

облика дискриминације учешћа студената у управљању и одлучивању, нарочито у вези са 

питањима која су битна за квалитет наставе, једнакост високошколских установа без 

обзира на облик власништва, обезбеђење конкуренције услуга образовања и истраживања 

ради побољшања квалитета и ефикасности система високог образовања и обезбеђивања 

квалитета и ефикасности студија.  

в) Члан 29. Закона о високом образовању предвиђа да сваки предмет у оквиру 

студијског програма добије одређени број ЕСПБ бодова, док ће обим студија као целине 

бити изражен укупним ЕСПБ бодовима. Укупно 60 ЕСПБ бодова одговара просеку од 40 

сати по студенту у току радне недеље у академској години. Укупне активности студента 

обухватају активну наставу (предавања, вежбе, практикум, семинаре, итд.), самостални 

рад, колоквијуме, испите, писање завршних радова, добровољни рад у локалној заједници 

и другe облике учешћа.  Добровољни рад је рад студента без накнаде који организује 

високошколска установа за пројекте који су важни за локалну заједницу и оцењени у 

оквиру система високог образовања. 

г) Услове, начин организације и оцену добровољног рада одређује високошколска 

установа својим општим правним актом. 

д) Укупан број сати активних основних студија не може бити мањи од 600 сати по 

академској години. За основне академске студије додељује се између 180 и 240 ЕСПБ 

бодова. За основне струковне студије додељује се 180 ЕСПБ бодова. 

ђ) За специјалистичке струковне студије додељује се 60 ЕСПБ бодова. 

е) За специјалистичке академске студије додељује се најмање 60 ЕСПБ бодова ако 

су претходно завршене дипломске академске студије. 

ж) За мастер студије се даје: најмање 60 ЕСПБ бодова ако је за претходно завршене 

основне академске студије добијено укупно 240 ЕСПБ бодова; најмање 120 ЕСПБ бодова 

ако је за претходно завршене основне академске студије добијено укупно 180 ЕСПБ 

бодова. 

з) За докторске студије се даје: најмање 180 ЕСПБ бодова, са најмање 300 

обавезних укупних претходних ЕСПБ бодова добијених током основних академских и 

мастер студија. 

и) Неки програми академских студија могу бити интегрисани у основне или мастер 

студије. 

ј) Програми академских студија у области медицине могу бити интегрисани у 

основне или мастер студије у укупном обиму од највише 360 ЕСПБ бодова. 

к) Члан 31. - ЕСПБ бодови могу се преносити у различитим студијским 

програмима. 

л) Критеријуми и услови за преношење ЕСПБ бодова утврђују се општим актом 

независне високошколске установе или споразумом између високошколских установа.  
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3.1.5. Национални оквир квалификација у Србији  

 

 Национални оквир квалификација у Србији (НОКС) је у процесу развоја, а повезан је 

са Европским оквиром квалификација ЕОК. У јануару 2015. године Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја основало је стручни тим који континуирано ради 

на развоју НОКС.  Стручни тим од 16 чланова чини девет представника високог 

образовања (универзитетског) и седам представника различитих установа које се баве 

средњим образовним системом и запошљавањем.  Предвиђено је да НОКС интегрише све 

нивое квалификација и већ су дефинисани кључни елементи као што су нивои и 

дескриптори. Предвиђено је да се неки делови НОКС, као што су шифрирање и 

класификација квалификација, дефинишу у првој половини 2017. године, паралелно са 

процесом  повезивањса са ЕОК.  
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4. АКЦИОНИ ПЛАН (АП) - НАРАТИВ 

         Акциони план за хармонизацију законодавства са правним тековинама у области 

признавања професионалних квалификација чини главни део Програма.   

          АП дефинише најважније активности за успостављање система узајамног 

признавања професионалних квалификација, подељене на подактивности, од којих свака 

садржи преглед надлежних органа, мере и рокове, финансијска средства и изворе за 

њихову реализацију.Такође су дефинисани индикатори успеха као и њихови извори за 

верификацију. 

Главне активности су описане у следећим поглављима:  

4.1. Припрема Нацрта Закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација, предлога подзаконских аката и других мера за 

успостављање система узајамног признавања 

      

4.2.  Идентификовање свих секторских закона  за хармонизацију са директивом 

      

4.3. Хармонизација  студијских и других програма са минималним 

      захтевима директиве 2005/36/eз и директиве 2013/55/e 

      

4.4. Хармонизација регулативе о узајамном признавању у одређеним секторима 

      

4.5. Припрема пописа регулисаних професија у Републици Србији 

      

4.6. Успостављање јединствене електронске контактне тачке у Републици 

     Србији, одређивање центра за подршку, именовање националног координатора за                   

регулисане професије и уношење регулисаних професија у европску базу података  

     

 4.7.Припрема Републике Србије за коришћење информационог система   

унутрашњег тржишта (ИМИ) 

 

 

 

4.1. Припрема Нацрта Закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација, предлога подзаконских аката и других мера за 

успостављање система узајамног признавања 

                

Припрема Нацрта закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација 

Министарство  просвете, науке и технолошког развоја задужено је за припрему 

закона и координацију активности других релевантних министарстава. У марту 2015. 

године основана је радна група за припрему закона од 12 представника других 

министарстава и институција, са установљеним обимом рада и одговорностима. 

Припремне активности, у циљу прикупљања потребних информација и знања, обављене 

су уз значајну помоћ странох експерата кроз  IPA PLAC пројекат. 
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 Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању професионалних 

квалификација, који у правни систем Републике Србије преноси Директиву биће 

хоризонтални закон. Нацрт закона израђен је крајем 2015. године у сарадњи са експертом 

PLAC. Министарство просвете, науке и технолошког развоја одговорно је за даље 

активности (усвајање, припрема табеле усклађености итд.). Нацрт закона о регулисаним 

професијама и признавању професионалних квалификација пренеће све потребне чланове 

Директиве, осим неких одредби које се односе на Европску професионалну картицу. У 

Анексу 1. налази се Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација. 

 

Нацрт закона о регулисаним професијама и признавању професионалних 

квалификација има 97 чланова подељених у 10 поглавља. У четири универзитетска центра 

у Србији – Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду, одржана је јавна расправа у 

периоду од 20. јануара до 10. фебруара 2016. године. У складу са процедуром, коначни 

текст Нацрта закона је послат на мишљење свим министарствима и другим институцијама. 

Планирано је да Скупштина донесе закон у четвртом кварталу 2017. године.  

 Подигнута је свест о овом процесу, што би требало да допринесе већој 

мобилности стручњака као кључног елемента конкурентности. Чињеница је да је 

признавање квалификација стечених у другој земљи постало један од основних фактора 

јединственог тржишта. 

 

Припрема Табеле усклађености  Нацрта закона о регулисаним професијама и 

признавању професионалних квалификација са Директивом  2005/36/EЗ и 

Директивом 2013/55/EЗ 

 

 Табела усклађености приказује степен усклађености Нацрта закона о регулисаним 

професијама и признавању професионалних квалификација са Директивом. У табели се 

може видети да је, осим неких одредби о Европској професионалној картици, Директива у 

целости пренета у Нацрт закона.   

У  Анексу 2. дата је Табела усклађености. 

 

Припрема списка закона и подзаконских аката  које треба хармонизовати са 

Директивом   

 

               Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја и сва остала министарства треба да припреме попис и да 

ревидирају законе који нису у складу са правним тековинама у области признавања 

професионалних квалификација. У неким секторским законима постоје одредбе које 

садрже захтев да лице које обавља регулисану професију треба да буде држављанин 

Републике Србије, што треба променити. У фебруару 2016. године извршена је детаљна 

анализа секторског законодавства уз помоћ експерта пројекта PLAC. У Анексу 4. се 

налази прелиминарна листа прописа, ревидирана од стране PLAC експерта, као и њихове 

усаглашености са правним тековинама у области професионалних квалификација.  
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Обука запослених  одговорних за спровођење Закона о регулисаним 

професијама и признавању професионалних квалификација 

 

За успешно спровођење Директиве врло је важна одговарајућа обука запослених 

који ће бити задужени за процедуре, коришћење европске базе података регулисаних 

професија, укључујући коришћење система ИМИ, издавање ЕПК, итд. Планирано је 

организовање тематских радионица, семинара, експертских мисија, обуке на радном месту 

уз подршку TAIEX и пројеката које финансира ЕУ. 

 

4.2.  Идентификовање свих секторских закона  за хармонизацију са директивом 

 

Идентификација свих закона и подзаконских аката који се односе на 7 

секторских професија: доктор медицине, доктор денталне медицине, доктор 

ветеринарске медицине, архитекта, магистар фармације, медицинска сестра 

опште неге и бабица 

 

Транспоновање Директиве за професије које су обухваћене системом аутоматског 

признавања (Анекс V Директиве) ће да доведе до значајних промена у одговарајућим 

секторским законима Републике Србије којима се уређују правила за приступање и 

вршење поменутих регулисаних професија. Списка закона и других правних аката за 7 

секторских професија, које је потребно ускладити са Директивом, је припремљен уз 

подршку експерта PLAC-а. Надлежна министарства и институције су уз помоћ експерата 

ЕУ сачинили  детаљну анализу прописа и идентификовали чланове које је потребно 

ускладити. Списак свих релевантних правних аката може се наћи у Анексу 3, док се 

динамика са информацијама о надлежном органу, члановима закона које треба изменити, 

предлозима решења и временском оквиру  могу наћи у Анексу 5.   

Правни акти којима је регулисано 7 секторских професија су: 

o За Доктора медицине 

 

  У Републици Србији постоји слeдећи правни оквир који регулише професију 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ или ЛЕКАР,  као и основну обуку, лиценцирање, рад, као и 

удружења ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ: 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15), 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број 47/13), 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12 и 1/16), 
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Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14), 

Закон о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10), 

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце 

члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15). 

 

o За Доктора денталне медицине 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15) 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број 47/13) 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14) 

Закон о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10) 

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце 

члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15) 

 

o За Доктора ветеринарске медицине 

 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број 47/13) 

Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/2010 и 93/2012) 

Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности (11.11.2006. га је Скупштина 

Коморе донела)  

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за ветеринаре и техничаре који 

раде  на пословима здравствене заштите животиња („Службени гласник РС”, број 39/84). 
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o За Архитекту 

 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број 47/13) 

Закон о планирању и изградњи  („Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014/ чланови: 36, 37, 38, 51a, 62, 65, 126-129a, 150, 

151, 153, 155, 156, 162-166, 172, 180 и 201)  

Усаглашавање минималних  услова за обуку у овој професији имаће утицај на следеће 

подзаконске акте: 

Правилник о полагању стручних испита у области просторног и урбанистичког 

планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о 

издавању и о одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и 

одговорног планера („Службени гласник РС”, бр. 27/2015 и 92/2015) 

Усаглашавање минималних услова за обуку у овој професији имаће утицај на следеће 

одлуке Инжењерске коморе Србије: 

Одлука о врстама лиценце које издаје Инжењерска комора Србије (Бр. 1493/1-3 од 

02.07.2012.  и  4078/1-3 од 20.12.2012).  

Одлука о накнади за издавање лиценце (Број 2984/1-5 од 27.12.2010) 

Одлука о чланарини за чланове Инжењерске коморе Србије (Број 2984/1-6 од 27.12.2010)  

 

 

 

o За Магистара фармације 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) 

 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број 47/13) 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14) 

Закон о коморама здравствених радника („Службни гласник РС”, бр. 107/0 и 99/10) 
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Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце 

члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15) 

 

 

o За Медицинску сестру опште неге 

Закон о основама  система образовања  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 

35/15-аутентично тумачење и 68/15) 

Закон о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник РС”, број 55/13) 

Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 

93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15)  

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских 

програма („Службени гласник РС”, број  47/13) 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

Закон о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10) 

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце 

члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15) 

 

o За Бабицу 

Закон о основама  система образовања  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 

35/15-аутентично тумачење и 68/15) 

Закон о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник РС”, број 55/13) 

Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 

100/15) 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС” бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и 

здравствених сарадника („Службени  гласник РС”, бр. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

Закон о коморама здравствених радника („Службени гласник РС” бр. 107/05 и 99/10) 

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце 

члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15) 
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Припрема листе закона и подзаконских аката за хармонизацију са 

Директивом 

 

Паралелно са активностима припреме листе регулисаних професија у Републици 

Србији, припремљен је  списак закона и подзаконских аката који треба да буду усклађени 

са Директивом. Идентификовани прописи чије се измене захтевају у складу са европским 

правним тековинама које регулишу област професионалних квалификација су дати у 

Анексу 5. Израда ове листе прописа је у надлежности свих министарстава, и припремљена 

је уз подршку експерата PLAC пројекта. 

 

4.3. Хармонизација  студијских и других програма са минималним 

      захтевима директиве 2005/36/eз и директиве 2013/55/e 

 

Активности на процесу хармонизацијe студијских и других програма са Директивом 

обављају се уз помоћ експерта PLAC-а. Припремљен је детаљан извештај за свих 7 

професија које су у систему аутоматског признавања који се налази у Анексу 7. Основне 

активности детаљног плана храмонизације са минималним  захтевима Директиве за сваку 

од 7 професија представљене су у Динамици АП у Програму. 

Експерт PLAC-а припремио је упитник за процену стања и за сваку од 7 професија.  

Припремљена је компаративна анализа степена усаглашености постојећих прописа као 

и студијских програма са минималним захтевима из Директиве за 7 професија.   

На основу компаративне анализе ће бити потребно спровести следеће активности: 

измена постојећих студијских програма или ако је потребно, израда нових студијских 

програма; уношење потребних знања, вештина и компетенција стечених у  процесу  

оспособљавања у правне акте; 

 Усаглашавање свих одредби у којима су утврђена значајна одступања од минималних 

услова из Директиве. 

Уколико је неопходно израдити нови студијски програм, потребно га је акредитовати. 

 

 

 

Табела  1: Основне информације за анализу и хармонизацију са директивом за  7 

професија које су у систему аутоматског признавања квалификација 

 Ради идентификовања усклађености са минималним захтевима који су дефинисани 

Директивом  (доктор медицине, медицинска сестра опште неге,  доктор денталне 

медицине, доктор ветеринарске медицине, бабица, магистар фармације и архитекта), за 

свих седам професија је урађен попис  образовних установа, националног законодавства, 

надлежних органа, стечених професионалних назива у Републици Србији, као и 

приправнички стаж за обављање  одређених професија.   

   Подаци су приказани у табели у наставку. 
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П
Р

О
Ф

Е
С

И
Ј
А

 ОБРАЗОВ

НА 

УСТАНОВ

А  

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

И АКТИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ТЕЛА 

КОЈИ ПРОПИСУЈУ ЗАХТЕВЕ ЗА  

ОСПОСОБЉАВАЊЕМ 

Н
А

Д
Л

Е
Ж

Н
И

 

О
Р

Г
А

Н
 

• СТЕЧЕНИ 

ПРОФЕСИОНАЛ

НИ НАЗИВ  

 

 

• ПРИПРАВНИЧКИ 

СТАЖ 

Д
О

К
Т

О
Р

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
Е

 Универзите

ти који 

обезбеђују 

обуку за 

докторе 

медицине:  

Универзите

т у 

Београду,  

 

Медицинск

и факултет 

ВМА, 

Универзите

т у 

Крагујевцу,  

- Нишу,  

-Новом 

Саду, 

-Приштини 

са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

 

 

 

 

 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15, 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службни  гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15) 

- Правилник о приправничком стажу и 

стручном испиту здравствених 

радника и здравствених сарадника 

(„Службни  гласник РС“,  бр. 50/06, 

112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

- Правилник о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника („Службни гласник РС”, 

бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14) 

- Правилник  о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе  

(„Службени гласник РС”, бр.  43/06, 

112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. 

пропис, 119/12 - др. пропис и 22/13 ),   

- Закон о коморама здравствених 

радника  („Службени гласник РС”, 

број 107/05 и 99/10)    

- Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање 

лиценце члановима комора 

МПНТР

,  МЗ 

• ДОКТОР 

МЕДИЦИНЕ 

• Основне 

академске 

студије: 

Медицина 

(дужина студија 6 

година - 360 

ЕСПБ) 

• обавезан 

приправнички 

стаж 6 месеци 

• положен стручни 

испит 

• 46 

специјализација 

• 54 ужих  

специјализација 

• трајање 

специјализације 

зависи од врсте 

специјализације – 

3 до 6 година 

• трајање ужих 

специјализација 1 

година 
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здравствених радника („Службени 

гласник РС“, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 

102/15) 

  

Д
О

К
Т

О
Р

 С
Т

О
М

А
Т

О
Л

О
Г

И
Ј
Е

 Универзите

ти у: 

-Београду, 

6 година 

-Новом 

Саду, 5 

година  

-Нишу, 5 

година  

-

Крагујевцу, 

5 година 

-Приштини 

са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

5 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службни  гласник РС”,  бр. 107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15) 

- Правилник о приправничком стажу и 

стручном испиту здравствених 

радника и здравствених сарадника 

(„Службни гласник РС”, бр. 50/06, 

112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

- Правилник о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника („Службени гласник РС” 

бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14) 

- Правилник  о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе  

(„Службени гласник РС”, бр.  43/06, 

112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. 

пропис, 119/12 - др. пропис и 22/13 ) 

- Закон о коморама здравствених 

радника   („Службени гласник РС”, 

бр. 107/05 и 99/10); 

- Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање 

лиценце члановима комора 

здравствених радника („Службени 

гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 

МПНТР

, МЗ 

• ДОКТОР 

СТОМАТОЛОГИ

ЈЕ  

• 5-6-годишње 

високо 

образовање 

• обавезан 

приправнички 

стаж 6 месеци   

• положен стручни 

испит 

• 6 специјализација 

само за докторе 

стоматологије – 

период обуке 3 

године  

• 2 специјализације 

исте као за 

докторе 

медицине: 

максилофацијална 

хирургија 5 

година и 

медицинска 

статистика и 

информатика 3 

године 
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102/15) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

О
К

Т
О

Р
 

С
П

Е
Ц

И
Ј
А

Л
И

З
А

Ц
И

Ј
Е

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 M

E
D

IC
A

L
  
S

P
E

C
IA

L
IS

A
T

IO
N

S
 

  

МЗ  у 

здравствен

им 

установама, 

приватној 

пракси и 

другим 

правним 

лицима    

која 

обављају 

послове 

здравствене 

делатности 

у складу са 

законом 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15) 

- Правилник о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника  („Службени гласник РС”, 

бр.  10/13, 91/13, 113/13  и 109/14)  

 

MЗ • 46  

специјализација 

• 54 ужих  

специјализација 

 

• трајање 

специјализације 

зависи од врсте 

специјализације – 

3 до 6 година 

• трајање ужих 

специјализација 1 

година 

 

 

 

 

  
  
  
С

Т
О

М
А

Т
О

Л
О

З
И

 С
П

Е
Ц

И
Ј
А

Л
И

З
А

Ц
И

Ј
Е

 

  

D
E

N
T

A
L

 S
P

E
C

IA
L

IS
A

T
IO

N
S

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

МЗ у  

здравствен

им 

установама, 

приватној 

пракси и 

другим 

правним 

лицима 

која 

обављају 

послове 

здравствене 

делатности 

у складу са 

законом  

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 3/12,  

        89/13, 99/14, 45/15 и 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити  

(„Службени гласник РС”, бр.107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15)  

- Правилник о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника  („Службени гласник РС”, 

бр.  10/13, 91/13, 113/13 и 109/2014) 

МЗ • 6 специјализација 

само за докторе 

стоматологије – 

период обуке 3 

године  

• 2 специјализације 

исте као за 

докторе 

медицине:  

• максилофацијална 

хирургија 5 

година и 

медицинска 

статистика и 

информатика 3 

године  

  

 

В
Е

Т
Е

Р
И

Н

А
Р

 Универзите

ти у: 

- Београд

у и 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15) 

- Правилник о Листи стручних, 

МПЗЖ

С, 

МПНТР 

• Професионални 

назив - доктор 

ветеринарске 

медицине 

• Висока стручна 
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- Новом 

Саду 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о ветеринарству („Службени 

гласник РС”, бр. 91/05, 30/2010 и 

93/2012)  

- Правилник о програму и начину 

полагања стручног испита за 

ветеринаре и техничаре који раде  на 

пословима здравствене заштите 

животиња („Службени гласник РС”, 

број 39/84) 

спрема (6 година 

теоретских и 

практичних 

студија на 

универзитету) 

• Стручни 

ветеринарски 

испит који се 

полаже у Управи 

за ветерину („Сл. 

гласник РС“ 

39/84) 

• Лиценца 

Ветеринарске 

коморе Србије; 

 

Б
А

Б
И

Ц
А

 - виша 

школа и 

средње 

школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закон о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, 

број 55/13),  

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15) 

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 110/12 и 

119/12) 

- Правилник о приправничком стажу и 

стручном  испиту здравствених 

радника и здравствених сарадника 

(„Службени гласник РС”,  бр. 50/06, 

112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

- Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање 

лиценце члановима комора 

здравствених радника („Службени 

гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 

 

МПНТР 

МЗ 

• Професионални 

назив (занимање) 

• ГИНЕКОЛОШКО

-АКУШЕРСКА 

СЕСТРА   

•  БАБИЦА – 

средња 

медицинска 

школа (4 године)  

• Професионални 

назив (занимање)  

ГИНЕКОЛОШКО

-АКУШЕРСКА 

СЕСТРА  

БАБИЦА – 

високо струковно 

/више образовање 

(3 или 4 године)  

• обавезан 

приправнички 

стаж 6 месеци 

• положен стручни 

испит 
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102/15) 
М

Е
Д

И
Ц

И
Н

С
К

Е
 С

Е
С

Т
Р

Е
 О

П
Ш

Т
Е

 Н
Е

Г
Е

  - више 

школе, 

- средње 

школе, 

- универз

итети 

- Закон о средњем образовању и 

васпитању  („Службени гласник РС”, 

број 55/13) 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима за почетну 

акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15) 

- Правилник о приправничком стажу и 

стручном  испиту здравствених 

радника и здравствених сарадника 

(„Службени гласник РС”, бр. 50/06, 

112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

- Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање 

лиценце члановима комора 

здравствених радника („Службени  

гласник РС”,  бр. 119/07, 23/09, 40/10 

и 102/15) 

 

МПНТР 

МЗ 

• Стручни назив 

(радно место) 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА – 

ТЕХНИЧАР 

• средња 

медицинска 

школа (4 године) 

• више/високо 

струковно 

образовање  

• 3 или 4 године 

образовања на 

факултету за 

медицинске 

сестре 

• Стручни назив 

(радно место) 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА ОПШТЕ 

НЕГЕ – средња 

медицинска 

школа (4 године) 

• Стручни назив 

(радно место) 

СТРУКОВНА 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА – средња 

медицинска 

школа (4 године) 

• обавезан 

приправнички 

стаж 6 месеци   

• Положен стручни 

испит 
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М
А

Г
И

С
Т

А
Р

 Ф
А

Р
М

А
Ц

И
Ј
Е

 Универзите

ти у :  

- Београд

у,  

- Нишу,  

- Крагује

вцу,  

- Новом 

Саду,  

- Европск

и 

универз

итет у 

Новом 

Саду и 

Приштини 

са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима и поступку 

за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 

и 106/15) 

- Правилник о приправничком стажу и 

стручном испиту здравствених 

радника и здравствених сарадника 

(„Службени гласник РС”, бр. 50/06, 

112/09, 50/10, 31/12 и 1/16) 

- Правилник о специјализацијама и 

ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених 

сарадника („Службени гласник РС”, 

бр. 10/13, 91/13, 113/13 и 109/14) 

- Правилник  о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе  

(„Службени гласник РС”, бр.  43/06, 

112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. 

пропис, 119/12 - др. пропис и 22/13 ),   

- Закон о коморама здравствених 

радника  („Службени гласник РС”, бр. 

107/05 и 99/10)    

- Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање 

лиценце члановима комора 

здравствених радника („Службени 

гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 

102/15)  

МПНТР

, МЗ 

• МАГИСТАР 

ФАРМАЦИЈЕ – 

•  Петогодишње 

високо 

образовање  

• обавезан 

приправнички 

стаж 6 месеци   

• Положен стручни 

испит 

• 10 

специјалуизација 

у трајању од 2 до 

4 године, зависно 

од 

специјализације 
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А
Р

Х
И

Т
Е

К
Т

А
 1. 

Универзите

ти у: 

- Београду,  

- Нишу,  

- Новом 

Саду,  

- 

Крагујевцу, 

- 

Приштини 

са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

 

- Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15 и 68/15)  

- Правилник о Листи стручних, 

академских и научних назива 

(„Службени гласник РС”, број 100/15) 

- Правилник о стандардима и поступку 

за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 

(„Службени гласник РС”, број 47/13) 

- Закон о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 

81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 

УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014/ 

чланови: 36, 37, 38, 51a, 62, 65, 126-

129a, 150, 151, 153, 155, 156, 162-166, 

172, 180 и 201)  

- Усаглашавање минималних  услова за 

оспособљавање у овој струци имаће 

утицај на следећа подзаконска акта: 

- Правилник о полагању стручних 

испита у области просторног и 

урбанистичког планирања, израде 

техничке документације, грађења и 

енергетске ефикасности и о издавању 

и одузимању лиценце за одговорног 

урбанисту, пројектанта, извођача 

радова и одговорног планера, 

(„Службени гласник РС”, број 27/2015 

и 92/2015) 

- Усаглашавање минималних  услова  

за оспособљавање у овој струци 

имаће утицај на следеће одлуке 

Инжењерске коморе Србије: Одлука о 

врстама лиценци које издаје 

Инжењерска комора Србије, (Бр. 

1493/1-3 од 02.07.2012. и 4078/1-3 од 

20.12.2012).  

- Одлука о накнади за издавање 

лиценце (број 2984/1-5 од 27.12.2010) 

- Одлука о чланарини за чланове 

МПНТР 

МГСИ 

Инжење

рска 

комора 

• МАСТЕР 

ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ 

• Петогодишње 

високо 

образовање  

• Двогодишња 

стручна пракса 

• Положен стручни 

испит 

• Укупно три до пет 

година стручне 

праксе у 

зависности од 

врсте лиценце 

коју издаје 

Инжењерска 

комора   
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Приказ закључака из извештаја о прегледу стања за 7 професија  

Податке  за свих седам професија, на основу прелиминарне анализе законодавства 

и наставног програма, припремила су ресорна министарства у сарадњи са експертом 

PLAC пројеката. Детаљне информације дате су у  прегледу стања и извештајима у Анексу 

5.  

Дајемо скраћени приказ закључака из извештаја за сваку од 7 професија  

 

Доктор медицине 

Постоји 5 факултета који  дају основно оспособљавање за докторе медицине.  

Назив  професије ДОКТОР МЕДИЦИНЕ усаглашен је са Директивом.  

Основно оспособљавање за ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ траје најмање 5 година студија, 

што је изражено и у  ЕПСБ бодовима у складу са чланом 24. став 2 Директиве.  

Основно оспособљавање на 4 од 5 универзитета обухвата најмање 5000 сати теоретске 

и практичне наставе коју пружа универзитет, што је у складу са одредбама чл. 24. став 2 

Директиве. Војном медицинском универзитету у Београду недостаје 100 сати 

оспособљавања. 

Инжењерске коморе Србије (број 

2984/1-6 од 27.12.2010) 
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По завршетку универзитетских студија, потребно је завршити 6 месеци обавезног 

стажирања под надзором здравствене установе, што није у складу са одредбама члана 24. 

став 2 Директиве. 

Закони и подзаконски акти у Србији не садрже одредбе којима се захтевају 

дефинисана знања и вештине ( наведени у члану 24. став 3 Директиве) која ДОКТОР 

МЕДИЦИНЕ мора да стекне да би могао да се бави  професијом.  Међутим, постоје 

одредбе у интерним актима универзитета које садрже неопходна знања и вештине за 

бављење  професијом ДОКТОР МЕДИЦИНЕ. 

Оспособљавање за ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ специјализованог за Општу медицину  је у 

складу са минималним условима  оспособљавања наведеним у члану 28. и Анексу V, тачка 

5.1.4 Директиве у погледу оспособљавања лекара опште праксе. 

Специјализације ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ могу се поделити у 3 групе: група од 35 

специјализација које испуњавају минималне услове за оспособљавање  утврђене чланом 

25. и Анексом 5 тачка 5.1.3 Директиве. Постоји једна специјализација: Радиологија, која 

одговара двема специјализацијама у Директиви: Радиологија и Дијагностичка 

радиологија. Осим тога, постоји група од 9 тзв. УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, које,  када 

се посматра њихово оспособљавање у целини са релевантним специјалистичким 

оспособљавањем које претходи оспособљавању за УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ, 

испуњавају минималне услове за  оспособљавање утврђене Директивом, за 

специјализације са одговарајућим називом.  

 

Доктор денталне медицине: 

Назив  професије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ није усаглашен са Директивом. 

Последично и назив  професионалног удружења Стоматолошка комора Србије има исти 

проблем. 

Основно оспособљавање  за ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ  траје најмање 5 година 

студија, што је изражено и у  ЕПСБ бодовима у складу са чланом 34. став 2 Директиве. 

Основно оспособљавање обухвата најмање 5000 сати теоретске и практичне наставе у 

пуној сатници на 2 универзитета, што је у складу са одредбама члана 34. став 2 Директиве. 

Универзитету у Новом Саду недостаје 485 сати оспособљавања да би испунио овај услов, 

док Универзитету у Нишу недостаје 640 сати оспособљавања да би био у сагласности са 

датом одредбом.  

Од 5 универзитетских програма који постоје у Србији два  имају предмете прописане 

Анексом 5 тачка 5.3.1 Директиве, и то програми Универзитета у Београду и Универзитета 

у Крагујевцу. Универзитет Пословна академија не предвиђа оспособљавање из предмета 

Физиологија, на Универзитету у Нишу предмети Хемија и Физика нису обавезни, а нема 

ни оспособљавања у Друштвеним аспектима денталне медицине, док на Универзитету у 

Новом Саду нема оспособљавања  у областима Хемије, Физике, Хигијене и 

Физиотерапије.  
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По завршетку универзитетских студија, потребно је 6 месеци обавезног стажирања под 

надзором здравствене установе, што није у складу са одредбама члана 34. став 2 

Директиве. 

Закони и подзаконски акти у Србији не садрже одредбе којима се захтевају 

дефинисана знања и вештине која ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ мора да стекне да би 

могао да се бави  професијом, нити садрже списак компетенција лиценцираног ДОКТОРА 

СТОМАТОЛОГИЈЕ.  Међутим, постоје одредбе у актима универзитета, као и разним 

правним текстовима, које садрже неопходна знања, вештине и компетенције неопходне за 

бављење професијом ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ. 

Специјализације ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ за "ортопедију вилица" и "оралну 

хирургију" задовољавају минималне услове  оспособљавања предвиђених чланом 35. 

Директиве и Анексом V тачка 5.3.2.  

Доктор ветеринарске медицине: 

Професионални назив ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ усаглашен је са 

предлозима Директиве. 

Основно оспособљавање за ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ испуњава 

услове утврђене чланом 38. став 1 Директиве, пошто обухвата укупно 6 година теоријских 

и практичних студија у пуној сатници израженим у ЕПСБ бодовима на универзитетском 

нивоу.  

Основно оспособљавање обухвата све предмете прописане Анексом V.4. тачка 5.4.1 

Директиве   

По завршетку основног оспособљавања обавезно је 12 месеци приправничког стажа 

под надзором лиценцираног ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ  и полагање 

стручног испита, да би се испунили услови за пријаву за лиценцу неопходну за независан 

рад у струци. Иако само основно универзитетско оспособљавање испуњава одредбе 

Анекса V.4 Директиве у погледу периода практичне наставе и балансираног и 

координираног програма оспособљавања под непосредном контролом надлежног органа, 

чињеница да лиценца зависи од завршеног приправничког стажа чини да овај део 

програма није у складу са Анексом V.4, пошто се обавезан приправнички стаж не 

извршава под непосредном контролом надлежног органа.  

Закони и подзаконски акти у Србији не садрже одредбе којима се захтевају 

дефинисана знања и вештине која ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ мора да 

стекне да би могао да се бави струком. Међутим, постоје одредбе у актима универзитета, 

као и разним правним текстовима, које садрже неопходна знања, вештине и компетенције 

неопходне за бављење  професијом ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ. 
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Бабица: 

Према Директиви, БАБИЦА је део система аутоматског признавања 

квалификација, пошто представља једну од 7  професија за које Директива одређује 

минималне услове за оспособљавање. 

У Србији тренутно не постоји правни оквир који регулише професију 

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА или БАБИЦА, као ни  одредбе које регулишу 

основно стручно оспособљавање, лиценцирање и рад, као и удруживање БАБИЦА.  

Иако у Србији постоји програм за основно оспособљавање БАБИЦА на 

средњошколском и дипломском (бачелор) нивоу, ови су програми за оспособљавање за 

ПОМОЋНЕ БАБИЦЕ.  Обавља се у 10 државних и 1 приватној средњој школи 

медицинског усмерења и 2 државне и 1 приватној Високој струковној медицинској школи. 

Ови програми биће детаљно анализирани касније  како би се могло оценити у којој мери 

они одговарају обуци за МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОПШТЕ  НЕГЕ и у којој мери су 

усмерени на посао бабице.  

У погледу  професије као такве, БАБИЦА је регулисана као   ГИНЕКОЛОШКО-

АКУШЕРСКА СЕСТРА – БАБИЦА ,   њена лиценца одговара лиценци МЕДИЦИНСКЕ 

СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА. 

У погледу знања, вештина и компетенција, по мишљењу националних експерата, 

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА или БАБИЦА не испуњава услове утврђене 

Директивом и није у потпуности оспособљена за пружање услуга предвиђених 

Директивом. 

У закључку анализа националних експерата и експерт ПЛАЦ пројекта оцењено је 

да у овом тренутку не постоји интерес да се настави са признавањем постојеће 

Гинеколошко-акушерске сестре или бабице као једнаке професији која је описана у чл. 41-

43 Директиве и одговарјућем Анексу В.5. 

Медицинска сестра опште неге: 

Основно оспособљавање за медицинске сестре опште неге врши се на 

средњошколском и на програмима високог образовања . 

Назив  професије МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР могао би да буде у складу са 

предлогом Директиве, уколико се закључи да овај конкретан степен образовања испуњава 

минималне услове оспособљавања утврђене Директивом за професију Медицинска сестра 

опште неге. 

Услови за упис на основно оспособљавање за назив МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 

ТЕХНИЧАР на средњошколском нивоу нису усаглашени са условима чл. 31. став 1 у 

погледу општег образовања. 

Основном оспособљавању за МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ - ТЕХНИЧАРА на 

средњошколском нивоу недостаје 1087 сати у поређењу са условима оспособљавања 

утврђеним чл. 31. став 3 Директиве ( 4600 сати теоријског и практичног стручног 
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образовања). Посматрано из угла теоретске и практичне наставе, констатовано је да је 

теоретско стручно оспособљавање у Србији  1329 сати, док је минимум утврђен 

Директивом 1540 сати, што значи да недостаје 211 сати. Практично оспособљавање у 

оквиру средњег образовања и обављањем стажа је у трајању од укупно 2184 сати, док је 

минимум утврђен Директивом 3060 сати, што значи да недостаје 876 сати. 

У погледу списка предмета прописаних Анексом V.2 тачка 5.2.1 Директиве, 

средњошколски план и програм не предвиђа оспособљавање у области Неге старијих лица 

и геријатрије, као ни Правних аспеката рада медицинских сестара. 

Узимајући у обзир одредбе чл. 31 став 1 Директиве, сви универзитетски студијски 

програми који пружају основно оспособљавање за назив СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА испуњавају услове у погледу општег образовања. 

Основна обука за СТРУКОВНУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ састоји се од најмање 3 

године студија, што је изражено и у ЕСПБ бодовима у складу са чланом 31. став 3 

Директиве. Упркос томе, две од три установе које пружају ову врсту оспособљавања не 

испуњавају услов минималног броја сати (Универзитет у Новом Саду и у Нишу), а у оној 

која испуњава тај услов није усаглашен услов односа између теоретске и практичне 

наставе (Универзитет у Крагујевцу). 

У погледу списка предмета прописаних Анексом V.2 тачка 5.2.1 Директиве, сви 

програми за назив СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА испуњавају услове Директиве. 

Узимајући у обзир одредбе чл. 31 став 1 Директиве, универзитетски студијски програм 

који пружа основно оспособљавање за назив ДИПЛОМИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

испуњава услове у погледу општег образовања. 

Основна обука за ДИПЛОМИРАНУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ  траје најмање 3 године 

студија, што је изражено и у  ЕПСБ бодовима у складу са чланом 31. став 3 Директиве. 

Упркос томе, ово оспособљавање не испуњава услов минималног броја сати, иако је однос 

између теоретске и практичне наставе усаглашен. 

У погледу списка предмета прописаних Анексом V.2 тачка 5.2.1 Директиве, програм за 

назив ДИПЛОМИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА испуњава услове Директиве. 

По завршетку основног оспособљавања, без обзира на сам степен оспособљавања, 

обавезно је 6 месеци приправничког стажа под надзором здравствене установе која 

испуњава услове чл. 31. став 5(2), али та обука није под надзором установе која пружа 

основно оспособљавање. 

Закони и подзаконски акти у Србији не садрже одредбе којима се захтевају 

дефинисана знања и вештине која МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР мора да стекне 

да би могла да се бави професијом, нити садрже списак компетенција лиценциране 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА.  Међутим, постоје одредбе у универзитетским 

актима, као и у различитим документима установа које пружају основно оспособљавање 

за назив МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР, који садрже одредбе о знању, вештинама 

и компетенцијама неопходним за бављење овом професијом. 
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Архитекта: 

Стручни називи: Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних 

простора и унутрашњих инсталација водовода и канализација, Одговорни пројектант 

конструкција објеката високоградње, Одговорни пројектант конструкција архитектонских 

пројеката. Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и 

урбанистичких пројеката, Одговорни извођач радова објеката високоградње и 

унутрашњих инсталација водовода и канализације и Одговорни извођач радова 

архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 

високоградње нису у складу са  одредбама Директиве.  

Основно оспособљавање за МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА АРХИТЕКТУРЕ састоји се од 5 

година редовних студија на универзитету, такође изражених у  ЕПСБ бодовима, што је у 

складу са чланом 46. став 1 и 3 Директиве. 

Закони и подзаконски акти у Србији не садрже одредбе којима се  утврђују 

дефинисана знања и вештине  које МАСТЕР ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ мора да стекне  

како би могао да се бави професијом, нити садрже списак компетенција лиценцираног 

МАСТЕР ИНЖЕЊЕРА АРХИТЕКТУРЕ. Упркос томе, постоје одредбе у интерним актима 

универзитета које садрже неопходна знања, вештине и компетенције за бављење 

професијом МАСТЕР ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ. 

Како би стекао лиценцу ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ 

ПРОЈЕКАТА, УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА И УНУТРАШЊИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ и ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА, МАСТЕР ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ мора да испуњава следеће услове: да заврши приправнички  стаж, 

положи стручни испит, поседује прописано релевантно додатно искуство, покаже сарадњу 

при изради најмање 2 пројекта  из области које покрива лиценца за коју се подноси захтев 

и  приложи 2 препоруке лиценцираних лица из релевантне области, или инжењера 

Инжењерске коморе Србије. Издавање сваке од лиценци доступних МАСТЕР 

ИНЖЕЊЕРУ АРХИТЕКТУРЕ условљено је плаћањем накнаде Инжењерској комори 

Србије, што чини назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ дискриминисаним у 

поређењу са другим регулисаним професијама, пошто мора да плати најмање 6 пута 

(укључујући лиценце за урбанистичко планирање и  извођење) да би приступио 

целокупном распону делатности за које се образовао. 

Стечена лиценца/лиценце  омогућавају архитекти дозволу да ради  самостално. 

Пружање услуга условљено је именовањем од стране послодавца (правног лица или 

предузетника) за све  послове које жели да обавља. Овај захтев сам по себи представља 

препреку за слободно пружање услуга од стране физичких лица. 

Према члану 46. став 1 Директиве, лице које успешно заврши петогодишње редовне 

универзитетске студије архитектуре  потврђене од стране надлежне институције испуњава 

услове за стицање  професионалног назива АРХИТЕКТА; алтернативно, лице које заврши  

четири године редовних универзитетских  студија  и једну годину  стручног усавршавања 

под надзором овлашћеног лица  или тела након завршене треће године универзитетских 

студија испуњава услове за стицање  професионалног назива AРХИТЕКТА.  
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Практично гледано, лице које у Србији заврши мастер универзитетске студије 

архитектуре већ испуњава услове утврђене Директивом за стицање  професионалног 

назива АРХИТЕКТА. Упркос томе, према овим условима да би МАСТЕР ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ могао да стекне лиценцу, као што је наведено, мора да заврши 

приправнички стаж, стекне прописано радно искуство, покаже сарадњу на најмање 2 

пројекта обухваћена лиценцом за коју се пријављује и обезбеди 2 препоруке 

лиценцираних лица из релевантне области, или Инжењерске коморе Србије, приликом 

пријављивања за лиценцу за професију ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА, УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА И 

УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОДГОВОРНИ 

ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ и ОДГОВОРНИ 

ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА, а потом и даље не 

може да пружа услуге у оквиру професије без  именовања од стране   послодавца. 

Закључно, тренутно је веома тешко оценити који од лиценцираних стручњака према 

номенклатури Инжењерске коморе Србије испуњава минималне услове за оспособљавање 

утврђене Директивом.  

Уколико би постојао стручни испит као заврши испит на универзитетском нивоу, који 

би омогућио издавање уверења којим би се потврдило успешно завршено основно 

оспособљавање или алтернативно, уколико би постојао стручни испит као завршни испит 

по завршетку приправничког стажа, којим би надлежни орган оценио завршено основно 

оспособљавање, МАСТЕР ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ  би  испунио услове утврђене 

Директивом за стицање професионалног назива АРХИТЕКТА, уколико би надлежни 

орган (министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства или универзитет 

надлежан за формално образовање MАСТЕР ИНЖЕЊЕРА АРХИТЕКТУРЕ) ово потврдио 

издавањем уверења о претходно наведеном и уколико би се укинуло дискриминисање 

лиценцирањем, као и уколико би се уклонила препрека за пружање услуга од стране 

физичких лица. 

 

 

 

4.4. Хармонизација регулативе о узајамном признавању у одређеним секторима 

 

        Занатство 

        Занатске професије нису регулисане законодавством Републике Србије, и на њих 

се непосредно примењују одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о 

задругама. Занатлије могу да обављају делатност као предузетници, као привредна 

друштва или удружени у  задруге. У Србији постоје институције за организовање обуке 

и образовања одраслих које нису признате ван образовног система Србије. Србија не 

поседује списак и класификацију делатности које могу да се дефинишу као занати. 

Паралелно са хармонизацијом законодавства са Директивом о услугама и Директивом о 

професионалним квалификацијама, биће припремљен списак заната као део пописа 

регулисаних професија у Републици Србији. 
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Стручњаци за токсичне производе 

 

Утврђивање закона и подзаконских аката из области токсичних супстанци (пружање 

услуга продаје, трговине и дистрибуције токсичних супстанци) 

Национално законодавство је у надлежности Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине. 

 Утврђено је да су потребне измене и допуне следећих закона у области хемикалија: 

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), 

чл. 34-37. (саветник за хемикалије). 

- Правилник о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или 

предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени 

гласник РС”, бр. 13/11, 28/11 и 47/12). 

и законодавства у области пестицида. 

- Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09). 

- Правилник о условима у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова 

које мора да испуњава дистрибутер, односно увозник за упис у регистар дистрибутера 

и увозника средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 21/12). 

Постоји потреба за хармонизацијом свих прописа из области токсичних супстанци са 

Директивом 74/557/ЕЕЗ и Директивом 74/556/ЕЕЗ. Измене подзаконских аката 

припремиће надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине. 

Током прве фазе, у периоду 2016.-2018. године, биће утврђени сви закони и прописи у 

области пестицида и хемикалија који нису усаглашени са Директивама о токсичним 

производима 74/556/ЕЕЗ и 74/557/ЕЕЗ, као и Директивом 2005/36/ЕЗ. Крајњи рок за пуну 

усаглашеност је децембар 2018.године.  

 

        Национално законодавство у области хемикалија и пестицида није  усклађено са 

директивама 74/556/ЕЕЗ и 74/557/ЕЕЗ, пошто законодавство не прописује да се признају 

професионалне квалификације стечене у државама чланицама ЕУ за лица укључена у 

дистрибуцију, употребу или саветодавне службе у области токсичних производа. 

Неопходно је усагласити Закон о средствима за заштиту биља и Правилник о условима у 

погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова које мора да испуњава 

дистрибутер, односно увозник за упис у регистар дистрибутера и увозника средстава за 

заштиту биља. 

Признавање професионалних квалификација лица укључених у дистрибуцију или 

коришћење токсичних производа, стечених у државама чланицама ЕУ  ће почети да се 

признаје на дан приступања Републике Србије Европској унији, у складу са прописима 

Републике Србије који уређују ову област.  
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ТУ за хемикалије и пестициде налази се у АНЕКСУ 6. 

 

 

Трговачки заступници  

 

Идентификовање закона и подзаконских аката за професију  трговачких заступника  

У законодавству Републике Србије уговори о трговинском заступању регулисани 

су Законом о облигационим односима ( „Службени лист СФРЈ”, бр 29/78, 39/85, 45/89. - 

Одлука КЗЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист Србије и Црне 

Горе ”, број 1/2003 -. Уставна повеља). 

Законом о облигационим односима Републике Србије, глава XX, дефинисан је 

уговор о трговачком заступању. Закон је делимично усклађен са Директивом Савета 

86/653/ЕЗ од 18. децембра 1986. године, која одређује законске услове у земљама 

чланицама за професију самозапослених трговачких агената (Службени гласник Л 382, 

31/12/1986 П. 0017 - 0021).  

Влада је 2006. године формирала Комисију за израду Преднацрта грађанског 

законика, који би садржао и облигационо - правну књигу. Преднацрт грађанског законика 

обухвата пет основних целина: општи део грађанског права, породичне односе, 

наслеђивање, својину и друга стварна права, уговоре, проузроковање штете и друге 

облигационе односе. Нацртом грађанског законика обухваћени су и уговори о 

трговинском заступању у складу са Директивом 86/653/ЕЕЗ.  

Анекс 6 садржи припремљену табелу усклађености националног законодавства са 

Директивом 86/653/ЕЕЗ.  

 

Адвокати и остале правосудне професије 

 

Утврђивање закона и пратећих прописа за бављење адвокатуром 

За спровођење Директиве, када су у питању све правосудне професије, надлежно је 

Министарство правде, а  када је реч о адвокатури надлежна је такође и Адвокатска комора 

Србије и адвокатске коморе у њеном саставу. Министарство правде је надлежно за 

припрему нацрта Закона о адвокатури и Закона о правосудном испиту. Према постојећем 

Закону о адвокатури, Адвокатска комора Србије (АКС) поседује значајна пренета јавна 

овлашћења која се односе на доношење аутономних прописа коморе, а која регулишу 

професију. Утврђено је да су неопходне измене и допуне следећих закона и прописа: 

 - Закон о адвокатури („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 24/2012 – одлука 

Уставног суда РС); 

- Статут Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС”, бр. 85/2011, 78/2012 и 

86/2013) (аутономни акт АКС);  

- Кодекс професионалне етике адвоката („Службени гласник РС”, број 27/2012) 

(аутономни акт АКС);  
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- Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Службени гласник 

РС”, број 121/2012) (аутономни акт АКС); 

 

- Правилник о адвокатском испиту, усвојио Управни одбор АКС на дан 19.04.2012. 

године (аутономни акт АКС). 

Такође би требало да се размотре измене Закона о правосудном испиту („Службени 

гласник РС”, број 16/97), Правилникa o програму правосудног испита („Службени гласник 

РС”, број 51/97) и Правилника о полагању правосудног испита („Службени гласник РС”, 

бр. 14/98 и 88/2008). 

 

У погледу осталих правосудних професија, закони за које је утврђено да су 

релевантни и које би требало хармонизовати са примарним законодавством ЕУ (чланови 

39. став 4 и 45. Уговора) су: 

- Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 

19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) - 

којим се регулише правосудна професија: „јавни бележник” (изричито искључена 

из примене Директиве 2013/55/ЕУ); 

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/2015 и 

106/2016) – регулише правосудну професију: „јавни извршитељ”. 

Биће неопходне и измене и допуне законодавства којим се регулишу судски 

тумачи/преводиоци и судски вештаци: 

- Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013 и 40/2015 – др. закон); 

- Правилник о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 35/2010 и 

80/2016)  

- Закон о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/2010) - такође ће 

бити потребна анализа са циљем хармонизације. 

- Закон о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014) и 

подзаконска акта, којима се спроводи закон, увели су посреднике у решавању 

спорова као професију за чије вршење се издаје дозвола. Прописи се сматрају 

хармонизованим са правним тековинама ЕУ. 

 

 

 

4.5. Припрема пописа регулисаних професија у Републици Србији 

 

Успостављање прелиминарног пописа регулисаних професија 

Уз подршку експерата PLAC пројекта одржан је низ радионица и обука са циљем 

израде пописа регулисаних професија. Први прелиминарни попис припремљен је крајем 

2015. године и ревидиран током првог квартала 2016. године. Свако министарставо 

припрема сопствени попис регулисаних професија са описом сваке професије и свим 

осталим релевантним информацијама, као што су предлог надлежних органа, правни 

основ, резервисане делатности итд. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

http://www.mpn.gov.rs/
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у сарадњи са свим министарствима спроводи активности на даљем ажурирању пописа 

регулисаних професија.  

У Анексу 4 налази се Прелиминарни попис регулисаних професија у Републици Србији. 

 

 

 

 

4.6. Успостављање Јединствене електронске контактне тачке у Републици 

Србији, одређивање центра за подршку, именовање националног координатора за                   

регулисане професије и уношење регулисаних професија у европску базу података  

 

Успостављање Јединствене електронске контактне тачке (ЈЕКТ)   

Министарство трговине, туризма и телекомуникација надлежно је за  

транспоновање Директиве о услугама 2006/123/ЕЗ, као и за оснивање Јединствене 

електронске контактне тачке (ЈЕКТ).  Први нацрт Техничког концепта и пројекта за 

формирање ЈЕКТ-а припремљен је уз подршку ИТ стручњака са пројекта Развој сектора 

услуга у Републици Србији, финансираног из билатералне помоћи Норвешке. С тим у 

вези, предузети су почетни кораци ка стварању повољног окружења за оснивање ЈЕКТ-а у 

Србији. Извршена је свеобухватна анализа рада пет најбоље оцењених Јединствених 

тачака контакта у ЕУ (примери Кипра, Естоније, УК, Данске и Холандије). Завршна 

анализа даје низ препорука које би доносиоци одлука у Србији  требало да узму у обзир,  

приликом оснивања ЈЕКТ у Србији.   

На основу резултата норвешког пројекта, припремљен је нови предлог за ИПА 

пројекат и поднета је пријава за његово одобрење. Најважнији резултат новог пројекта 

требало би да буде оснивање ЈЕКТ-а. Професионалне квалификације са пописом 

регулисаних професија и свим релевантним информацијама прописаним Директивом 

2005/36/ЕЗ биће укључене у ЈЕКТ.  

Предвиђено је да ЈЕКТ функционише као јединствени шалтер  на коме пружаоци 

услуга и корисници могу да добију све неопходне информације и реше све управне 

формалности без потребе да контактирају више надлежних органа, као што је тренутно 

случај. Осим тога, ЈЕКТ ће омогућити обављање послова на даљину, коришћењем 

апликација електронске управе. 

Успостављање ЈЕКТ планира се у две фазе: 

1. Две године након усвајања Закона о услугама, портал на којем пружаоци и корисници 

услуга могу да добију неопходне информације на српском и енглеском језику; 

2. Три године након прве фазе,  сви поступци се завршавају електронски, путем ЈЕКТ. 

 

Одређивање центра за подршку и именовање националног координатора за 

регулисане професије 

Нацртом закона о регулисаним професијама и признавању професионалних 

квалификација регулише се рад Националног координатора за регулисане професије, кога 

одређује министарство надлежно за просвету и успоставља се Центар за подршку, у чијем 

је делокругу рада да пружа грађанима, као и центрима за подршку других држава чланица, 

http://www.mtt.gov.rs/
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подршку у  процесу признавања професионалних квалификација. У складу са одредбама 

Нацрта закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација, 

за сада је ENIC/NARIC центар одређен као Центар за подршку у Републици Србији.   

 

Уношење свих регулисаних професија у европску базу података регулисаних 

професија са свим релевантним информацијама и успостављање националне 

интернет стране  за признавање професионалних квалификација  

 

До приступања ЕУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

свим релевантним министарствима обезбеђиваће да све регулисане професије буду унете  

у европску базу података регулисаних професија са свим релевантним информацијама. 

Биће успостављена национална интернет страна и други информативни алати, као и 

материјали за признавање професионалних квалификација, са циљем информисања свих 

заинтересованих страна. МПНТР ће креирати националну интернет страну за регулисане 

професије са свим неопходним информацијама на српском и енглеском језику. 

 

4.7.Припрема Републике Србије за коришћење информационог система   

унутрашњег тржишта (ИМИ) 

 

Најважнија активност, поред регистрације надлежних органа и лица у ИМИ систем, 

биће и обука кадрова за коришћење система у Републици Србији за модул који се односи 

на признавање професионалних квалификација. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Поступак хармонизације националног законодавства са Директивом  je веома 

сложен и захтеван због чињенице да у њему учествује  велики број институција и 

надлежних органа, и да покрива бројне правне прописе и мере које је потребно  

ускладити. С тим у вези, остваривање циља овог Програма и Акционог плана за 

успостављањем система узајамног признавања професионалних квалификација 

представљаће велики изазов за Републику Србију. 

У спровођоњу већине активности учествује више органа државне управе, што 

значи да ће активности бити спровођене у партнерству, у ком случају ће надлежни орган 

који је наведен као први и затамњен бити одговоран за спровођење док ће остали наведени 

органи бити партнери. 

Акциони план дефинише буџет који је потребан за спровођење предвиђених 

активности. Извор финансирања је, у највећој мери, буџет Републике Србије. Имајући у 

виду да је за спровођење одређених активности потребна експертска подршка, предвиђено 

је да се ангажују страни експерти кроз TAIEX и PLAC механизам подршке, подршка 

билатералних донатора као и коришћење претприступних фондова ЕУ. 

Извештавање о реализацији активности у оквиру програма се обавља на нивоу 

органа који су одговорни за спровођење активности из Акционог плана. Задатак секретара 

и заменика секретара преговарачког поглавља 3 је да прате спровођење активности, 

координирају израду извештаја и достављају председнику/заменику председика ПГ3 

објективне и благовремене информације о стању у области спровођења Акционог плана. 

У табеларној форми испред акционог плана дата је динамика спроведених 

активности закључно са 31.12.2016.године 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација koje руководи ПГ 3 се 

задужује да у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

извештава о реализацији активности Програма два пута годишње Владу према 

договореној форми . За административно техничку подршку праћења реализације 

задужено је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одељење за ЕИ и 

управљање ЕУ и другим међународним пројектима.Усвојене шестомесечне извештаје о 

спроводјењу Програма Преговарачки тим доставља Европској комисији. 

Извештаји ће бити доступни јавности на интернет страницама Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 
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6.ДИНАМИКА СПРОВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

1. ПРИПРЕМА НАЦРТА ЗАКОНА О РЕГУЛИСАНИМ ПРОФЕСИЈАМА И ПРИЗНАВАЊУ 

КВАЛИФИКАЦИЈА, ПРЕДЛОГА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА И ДРУГИХ МЕРА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 

СИСТЕМА УЗАЈАМНОГ ПРИЗНАВАЊА 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

1.1. 

 

 

Информисање 

надлежних 

институција о 

Директиви 2005/36 

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2013. и I 

2014. 

МТТТ и МПНТР достављају надлежним 

министарствима информације у погледу 

Директиве 2005/36 и њених измена и 

допуна 

1.2.  Припрема за 

састанак 

експланаторног 

скрининга  

МПНТР, МТТТ, 

све релевантне 

институције 

 

I 2014. Састанак Експланаторног скрининга 

организован је у фебруару 2014. године. 

Представници Европске комисије су 

члановима српске делегације представили 

европске правне тековине у овој области 

1.3.  Обука/помоћ за 

Директиву 2005/36 

за чланове ПГ 3 

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

I 2014. Експерт PLAC-а одржао обуку – 

припрему за билатерални скрининг за 

представнике 15 институција 

1.4.  Припрема за 

билатерални 

скрининг 

МПНТР, МТТТ 

све релевантне 

институције 

 

I 2014. Дводневна симулација скрининга 

организована је за чланове ПГ3. 

Билатерални скрининг одржан је у априлу 

2014. године 

1.5.  2 обуке о  процесу 

преговора за 

Поглавље 3, 

искуства Хрватске 

МПНТР, МТТТ, 

МЗ, МПрив. 

КЕИ, експерт из 

Хрватске 

II 2014. Упознавањем са хрватским   процесом 

преговора за професије медицинска 

сестра опште неге и за занатство 
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1.6.  Формирање Радне 

групе за израду 

Закона о 

признавању 

професионалних 

квалификација 

МПНТР I 2015. Радна група се састоји од 19 чланова из 

16 министарстава и релевантних 

институција  

1.7.  Израда аналитичких 

извештаја о 

законодавству 

Републике Србије у 

области признавања 

квалификација, 

укључујући  

усклађеност са 

Директивом 

2005/36/ЕЗ и 

2013/55/ЕУ и 

препорука за 

остваривање пуне 

хармонизације 

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

I 2015. Извршене анализе у погледу 

флексибилности тржишта рада, 

настањивања и слободе пружања услуга, 

даље либерализације пружања услуга, 

могућности подстицања  аутоматизације у 

систему признавања квалификација и 

поједностављења административне 

процедуре 

1.8.  Израда оквира за 

Нацрт закона o 

регулисаним 

професијма и 

признавању 

професионалних 

квалификација 

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

I 2015. Оквир закона припремљен од стране 

експерта ЕУ и чланова РГ.   

1.9.  2 радионице са 

експертом PLAC-a 

на тему 

методологије  

транспоновања 

Директиве 

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

I 2015. За чланове РГ организоване су радионице 

о методологији и најбољим европским 

праксама транспоновања Директива 

2005/36/ЕЗ и 2013/55/ЕЗ 
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2005/36/ЕЗ и 

2013/55/ЕУ 

1.10.  Радионица за 

чланове РГ са 

експертима PLAC-a 

на тему 

информативних 

листова и 

регулисаних 

професија  

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

II 2015.  Упутство за попуњавање информативних 

листова и образаца за регулисане 

професије за докторе медицине, магистре 

фармације и докторе стоматологије.  

1.11.  Тродневна обука на 

радном месту за 

чланове РГ на тему  

израде прегледа 

стања курикулума 

(fact sheet) и листе 

регулисаних 

професија   

МПНТР, МТТТ, 

МЗ,  МПЗЖС, 

МГСИ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

II  

2015. 

Упутство за попуњавање  образаца 

прегледа стања (fact sheet) и образаца за 

регулисане професије за медицинске 

сестре опште неге, бабице, ветеринаре, 

архитекте 

1.12.  Четвородневна 

обука на радном 

месту за чланове РГ 

1 за израду  

прегледа стања 

курикулума (fact 

sheet) и обрасца за 

регулисане 

професије   

МПНТР, МТТТ, 

МЗ, 

МПЗЖС;МГСИ, 

МПрив, МП 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 2015. Вежба попуњавања  обрасца прегледа 

стања (fact sheet) и образаца за регулисане 

професије, 7 професија у систему 

аутоматског признавања квалификација у 

складу са Директивом 2005/36/ЕЗ  

1.13.  Радионица за израду 

оквира за нацрт 

Програм за  

усклађивање са 

правним тековинама 

ЕУ у области 

МТТТ, МПНТР,  

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 2015. Дефинисање обухвата и основних 

елемената Програма  
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професионалних 

квалификација  

1.14.  Петодневни рад са 

члановима РГ за  

транспоновање 

Директиве – израду 

Нацрта закона 

МПНТР, 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 

2015. 

Израда прва 3 поглавља Нацрта закона 

1.15.  Тродневна обука на 

радном месту са 

експертима PLAC-a 

на тему 

усклађености 

планова и програма 

наставе 

МПНТР, МТТТ  

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 

2015. 

Анализа недостатака у плановима и 

програмима наставе за 7 секторских 

професија у односу на услове из 

Директиве 

1.16.  Дводневна обука на 

радном месту за 

Стратегију и 

Акциони план  

МТТТ, МПНТР  

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 

2015. 

Припремљене анализе за прва 3 поглавља 

Програма  

1.17.  Петодневна обука 

на радном месту за 

припрему Извештаја 

за 7 професија  

МПНТР, МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 

2015. 

Припремљени прегледа стања (fact sheet), 

наставни планови и програми, као и 

извештаји за 7 професија 

1.18.  Припрема првог 

Нацрта закона о 

регулисаним 

професијама и 

признавању 

професионалних 

квалификација 

МПНТР, РГ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV  2015. Нацрт закона о регулисаним професијама 

и признавању професионалних 

квалификација припремљен је за јавну 

расправу  

1.19.  Завршетак израде 

првог нацрта 

Програм 

МТТТ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

I 2016. Припремљен први нацрт Програма и 

Акционог плана 

1.20.  Припрема првог МПНТР, МТТТ I 2016. Припремљена табела усклађености 
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нацрта табеле 

табеле усклађености 

Закона о регулисаним професијама и 

признавању квалификација 

1.21.  Први нацрт Закона  

о регулисаним 

професијама и 

признавању 

квалификација 

објављен на 

интернет страни 

МПНТР I  

2016. 

У склопу почетка јавне расправе, Нацрт 

закона објављен је на интернет страни 

МПНТР за коментарисање 

1.22.  Јавна расправа о 

Закону о 

регулисаним 

професијама и 

признавању 

квалификација 

МПНТР  I 2016. Одржана је јавна расправа у 4 града 

Србије. Пријем коментара и препорука за 

унапређење путем интернет стране, 

округлих столова, као и презентација 

закона 

1.23.  Подношење TAIEX 

пријава: најбоље ЕУ 

праксе за 

усклађеност 

наставних планова и 

програма за 

медицинске сестре 

опште неге  

МПНТР, МТТТ I 2016. МТТТ као институција надлежна за 

Поглавље 3 подноси пријаве за техничку 

помоћ намењену јачању капацитета 

релевантних органа. TAIEX је одржан 16. 

и 17. марта 2016. године. Два експерта из 

Хрватске су представили хрватско 

искуство и дали примере најбоље 

европске праксе 

           

      2.      ИДЕНТИФИКОВАЊЕ СВИХ СЕКТОРСКИХ ЗАКОНА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ СА ДИРЕКТИВОМ 

 
Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

2.1. Идентификовање  

свих закона и 

подзаконских аката 

и анализа за 7 

професија: доктор 

Сва релевантна 

министарства 

III квартал 

2015. 

Анализе врше експерти из релевантних 

министарстава и универзитета уз 

подршку   експерта PLAC-а 
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медицине, докор 

стоматологије, 

доктор ветеринарске 

медицине, 

архитекта, магистар 

фармације, 

медицинска сестра 

опште неге и бабица 

Анализа наставних 

планова и програма 

за 7 секторских 

професија  

2.2. Попуњавање 

прегледа стања (fact 

sheets) за 7 

секторских 

професија 

Сва релевантна 

министарства 

III и IV квартал 

2015. 

Обрасци прегледа стања (fact sheets) 

припремљени су на основу наставних 

планова и програма 

2.3. Припрема првог 

нацрта 

прелиминарног 

пописа регулисаних 

професија 

Сва релевантна 

министарства  

 

I 2015. Сва релевантна министарства подносе 

МПНТР  попис регулисаних професија  у 

њиховој надлежности према тренутно 

важећим законима На основу примљених 

пописа, МПНТР припрема  обједињени 

попис 

2.4. Попуњавање 

образаца за 

регулисане 

професије 

Сва релевантна 

министарства 

III и IV квартал 

2015. 

Сва релевантна министарства припремају 

обрасце за регулисане професије у својим 

областима према тренутно важећем 

законодавству 

2.5. Припрема 

ревидираног 

прелиминарног 

пописа регулисаних 

професија 

Сва релевантна 

министарства 

 

IV 2015. На основу пописа добијених од свих 

министарстава које су рађени у складу са 

важећом регулативом, МПНТР ревидира 

први прелиминарни попис регулисаних 

професија 

2.6. Припрема списка МТТТ, МПНТР, I 2016. Нацрт списка закона припремљен је на 
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закона и 

подзаконских аката 

које је потребно 

хармонизовати са 

Директивом  

сва 

министарства 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

 

основу анализе коју су извршили 

експерти PLAC-a и релевантна 

министарства 

2.7. Припрема табеле 

усклађености за  све 

секторске законе и 

подзаконске акте 

МПНТР, МТТТ, 

сва 

министарства 

 

IV 2016. Сва министарства припремају табеле  

усклађености  са Директивом 2005/36 

користећи помоћ ЕУ експерта 

3.ХАРМОНИЗАЦИЈА СТУДИЈСКИХ И ОСТАЛИХ ПРОГРАМА СА МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА 

ДИРЕКТИВЕ 2005/36/ЕЗ И ДИРЕКТИВЕ 2013/55/ЕУ 
3.1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.1.1. Попуњавање 

упитника за оцену 

актуелног стања 

МЗ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Приложен преглед стања за професије у 

Анексу 8 

3.1.2. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију  

доктора медицине 

са минималним 

условима Директиве  

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

II 2016. Приложени извештај припремио је 

експерт PLAC-a, a за универзитете са АП 

КиМ припремило је МПНТР. Извршена је 

делимична компаративна анализа. 

3.1.3. Измене и допуне 

Правилника о 

ближим условима за 

издавање, 

обнављање или 

одузимање лиценце 

члановима комора 

здравствених 

МЗ 

Лекарска 

комора Србије 

IV 2015. Изменама и допунама Правилника 

(“Службени гласник”,102/15, децембра 

2015.) предвиђено је да сваки стручњак 

након успешног завршетка основног 

оспособљавања и положеног стручног 

испита може да стекне одговарајућу 

лиценцу/сертификат за самосталан рад. 

На основу овога ће бити омогућено да 
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радника 

 (“Службени 

гласник”, бр. 119/07, 

23/09, 40/10,  и 

102/15) 

 

државе чланице ЕУ признају 

квалификацију  овлашћених стручњака из 

Србије. 

3.1.4. Измене и допуне 

студијских програма 

за доктора медицине 

на Медицинском 

факултету Војно-

медицинске 

академије 

Универзитета 

одбране у Београду 

и  Медицинском 

факултету у 

Приштини са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

МПНТР 

Универзитет 

одбране у 

Београду 

Универзитет у 

Приштини са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

2016. Основно оспособљавање за доктора 

медицине требало би да буде у трајању 

најмање 5500 сати теоретског и 

практичног оспособљавања у складу са 

чланом 24. став 2 Директиве. Универзитет 

одбране у Београду и Универзитет у 

Приштини са седиштем у Косовској 

Митровици не обезбеђују довољан број 

сати. 

 

3.2. МЕДИЦИНСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.2.1. Детаљна 

компаративна 

анализа програма 

специјализације за 

докторе медицине 

са условима 

утврђеним 

Директивом. 

МЗ 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Приложен  преглед стања  за 

специјализације у Анексу 8 који је 

припремљен уз подршку  PLAC-а 

  

3.3. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 
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Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.3.1. Попуњавање 

упитника за оцену 

стања 

МЗ 

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Приложен преглед стања за професију се 

налази у Анексу 8 

3.3.2. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију са 

минималним 

условима 

Директиве.  

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

II 2016. Приложени извештај, који се налази у 

Анексу 8, припремио је експерт PLAC-a, a 

за универзитете у АП КиМ припремило је 

МПНТР. Извршена је делимична 

компаративна анализа. 

3.4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОПШТЕ НЕГЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.4.1. TAIEX семинар TAIEX 

МЗ 

III 2015. Организује Министарство здравља за 

професију медицинске сестре опште неге 

са циљем упознавања са условима 

Директиве 

3.4.2. Попуњавање 

упитника за оцену 

стања 

МЗ 

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

III 2015. Радионица и обука на радном месту 

организовани у II и III кварталу 2015. 

године Припремљен упитник уз подршку 

експерта PLAC-a 

3.4.3. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију 

медицинска сестра 

опште неге са 

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Приложени извештај у Анексу 8 

припремио је експерт PLAC-a, a за 

универзитете у АП КиМ припремило је 

МПНТР. Извршена је делимична 

компаративна анализа. 
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минималним 

условима Директиве  

3.5. БАБИЦА 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.5.1. Попуњавање 

упитника за оцену  

стања 

МЗ 

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Радионица и обука на радном месту 

организовани у II и III кварталу 2015. 

године Припремљен упитник уз подршку 

експерта PLAC-a 

3.5.2. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију бабице 

са минималним 

условима Директиве  

МПНТР 

ЕКСПЕРТ 

PLAC-а 

IV 2015. Приложен извештај у Анексу 8,који је 

припремио експерт PLAC-a. Извршена је 

делимична компаративна анализа. 

3.6. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.6.1. Попуњавање 

упитника за оцену 

стања 

МЗ 

МПНТР 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. У Анексу 8 преглед стања за професију 

магистра фармације     

3.6.2. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију  

магистар фармације 

са минималним 

условима Директиве  

МПНТР 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. Извештај са анализама налази се у Анексу 

8 Програм 

3.7. ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ ВРЕМЕНСКИ КОМЕНТАРИ 
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ОРГАН ОКВИР 

3.7.1. Попуњавање 

упитника за оцену 

стања  

МПНТР 

МПЗЖС 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. У Анексу 8 је приложен преглед стања  за 

професију доктора ветеринарске 

медицине 

3.7.2. Припрема упоредне 

анализе  степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију 

доктора 

ветеринарске 

медицине са 

минималним 

условима Директиве  

МПНТР 

МПЗЖС 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. У Анексу 8 је извештај који је припремио 

експерт PLAC-а.  

3.8. АРХИТЕКТА 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

3.8.1. Попуњавање 

упитника за оцену 

стања 

МГСИ 

МПНТР 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. Преглед стања у Анексу 8 извештаја који 

је припремио експерт PLAC-а 

3.8.2. Припрема упоредне 

анализе степена 

усаглашености 

постојећег 

студијског програма 

за професију 

доктора 

ветеринарске 

медицине са 

минималним 

условима Директиве  

МГСИ 

МПНТР 

Експерт PLAC-а 

IV 2015. У Анексу 8 извештај који је припремио 

експерт PLAC-а, а за универзитет у АП 

КиМ, је припремило МПНТР.  

4. ХАРМОНИЗАЦИЈА РЕГУЛАТИВЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ У ОДРЕЂЕНИМ 

СЕКТОРИМА 
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4.1. ЗАНАТСКА ДЕЛАТНОСТ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

4.1.1. Анализа одредби 

Директиве којом се 

прописује 

држављанство 

држава  чланица ЕУ 

као услов за 

обављање занатске 

делатности 

МПрив, МПНТР 

 

Експерт PLAC-а 

II, III 2015. Радионица о оспособљавању на радном 

месту која је организована у II и III 

кварталу 2015. године. 

4.2.2. Идентификовање 

законодавства за 

обављање занатских 

делатности 

МПрив, МПНТР 

 

Експерт PLAC-а 

II 2016. Радионица организована са експертима 

ЕУ и утврђивање листе прописа који тса 

Директивом  

4.2. СТРУЧЊАЦИ ЗА ТОКСИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

4.2.1. Идентификовање 

закона и 

секундарног 

законодавства у 

области токсичних 

супстанци (пружање 

услуга промета, 

трговине и 

дистрибуције 

токсичних 

супстанци 

МПЗЖС 

Експерт PLAC-а 

I 2016. Прва листа прописа припремљена је за 

састанак билатералног скрининга у 2014. 

години, а коначна листа прописа треба да 

се усклади са правним тековинама ЕУ уз 

помоћ експерата ЕУ  

4.3. ТРГОВАЧКИ ПОСРЕДНИЦИ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

4.3.1. Идентификовање 

закона и 

МТТТ, МП 

Експерт PLAC-а 

I 2016. Припрема листе националних прописа  
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секундарног 

законодавства које 

регулишу професију  

трговачких 

посредника 

4.3.2. Хармонизација 

прописа у овој 

области са 

Директивом о 

трговачким 

посредницима 

86/653/EEЗ. 

МТТТ, МП III 2016.  Припрема компаративне анализе српског 

законодавства и Директиве. Трговачки 

посредници су уређени у Закону о 

облигационим односима.  Основне 

одредбе закона су хармонизоване са 

Директивом, али не у потпуности, 

имајући у виду да је Директива усвојена 

1986. године а Закон о облигационим 

односима 1978. године. Предлаже се 

транспоновање Директиве у Закон о 

облигационим односима, односно 

Грађанског законика. 

4.4. АДВОКАТИ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

4.4.1. Идентификовање 

закона и 

секундарног 

законодавства – 

правни оквир за 

бављање  

адвокатуром 

МП Септембар 

2015. 

Активност у погледу адвоката окончало 

Министарство правде и АКС.  

4.4.2. Анализа 

релевантних захтева 

правних тековина 

ЕУ, као и 

релевантних 

одредби закона и 

МП, АКС (уз 

помоћ 

краткорочно 

ангажованог 

експерта PLAC-

а)  

II  2016. - Нацрт предлога  релевантних одредби 

Закона о адвокатури и секундарног 

законодавства су израђени; 

- Анализа незаконодавних мера 

неопходних за спровођење одређених 

захтева из одредби директива, 
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секундарног 

законодавства чија 

хармонизација  је 

неопходна са 

Директивом 

77/249/EEЗ, 

Директивом 

98/5/EEЗ, као и 

општим режимом 

прописаним у 

Директиви 

2005/36/EЗ и 

Директиви 

2013/55/ЕУ. 

укључујући предлог рока за ступање 

на снагу /почетак примене 

релевантних одредби (8 дана по 

објављивању/на одређен датум/по 

приступању ЕУ). 

 

Неопходна је координација активности  са 

семинарима и анализама које треба да се 

спроводе у погледу  Директиве о 

услугама.  

 

-  

5. 
ПРИПРЕМА ПОПИСА РЕГУЛИСАНИХ ПРОФЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Бр. АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕНСКИ 

ОКВИР 

КОМЕНТАРИ 

5.1. Захтев за 

подношење 

предлога 

регулисаних 

професија 

МПНТР 

 

I 2015. МПНТР је доставило захтев свим 

министарствима да поднесу предлоге 

регулисаних професија  из своје 

надлежности  

5.2. Радионица о 

регулисаним 

професијама 

МПНТР, МТТТ, 

Експерт PLAC-а 

 

II 2015. Експерт PLAC-а упознат са термином 

регулисаних професија по Директиви ЕУ 

5.3. Обука на радном 

месту о 

регулисаним 

професијама 

МПНТР, МТТТ, 

Експерт PLAC-а 

 

II 2015. Експерт PLAC-а извршио презентацију 

регулисаних професија у земљама ЕУ  

5.4. Идентификовање 

професија које су 

већ регулисане у 

Сва 

министарства 

II 2015. Сва министарства подносе попис 

професија из своје надлежности које су 

регулисане  
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секторским 

законима 

5.5. Први Нацрт пописа  

регулисаних 

професија у 

Републици Србији 

МПНТР 

 

III 2015. МПНТР је извршило преглед предлога 

регулисаних професија које су поднела 

сва министарства у циљу припреме првог 

нацрта прелиминарног пописа 

регулисаних професија у Републици 

Србији 

 

5.6. Анализирање 

прелиминарног 

пописа регулисаних 

професија у 

земљама ЕУ – 

компаративно 

искуство 

МПНТР 

Експерт PLAC-а 

III 2015. Радионица уз подршку експерта PLAC-а  

5.7. Припрема 

ревидираног  

прелиминарног 

пописа регулисаних 

професија у 

Републици Србији 

МПНТР 

 

IV 2015. После анализе прелиминарног пописа 

регулисаних професија у земљама ЕУ, 

МПНТР је припремило ревидиран попис 

професија које су регулисане у Србији 

5.8. Достављање 

ревидираног 

прелиминарног 

пописа регулисаних 

професија свим 

министарствима на 

увид и давање 

мишљења 

МПНТР 

 

IV 2016. Ревидирани прелиминарни попис 

достављен је свим министарствима на 

разматрање и давање мишљења 
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7.АКЦИОНИ ПЛАН СА ДИНАМИКОМ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЗАКОНОДАВСТВА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА 

ЕУ У ОБЛАСТИ УЗАЈАМНОГ ПРИЗНАВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

 

1 ПРИПРЕМА НАЦРТА ЗАКОНА О РЕГУЛИСАНИМ ПРОФЕСИЈАМА И ПРИЗНАВАЊУ 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА, ПРЕДЛОГА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА  И ДРУГИХ МЕРА ЗА 

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА УЗАЈАМНОГ ПРИЗНАВАЊА 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

1.1 Радна група 

припрема 

ревидиран Нацрт 

закона 

МПНТР, РГ,  

ЕКСПЕРТ PLAC-

а 

II 2017. РГ=6 дана 

x895=5375€ 

/ Буџет 

Републике 

Србије 

ЕПц=6дана 

x 500=3000 

Тотал=8375 

€/ЕУ фонд 

Припремљен 

ревидиран Нацрт 

закона 

Извештај 

експерта PLAC а 

Уз подршку  експерта 

PLAC-а врши се 

ревидирање Нацрта 

закона, 

инкорпорирањем 

предлога и сугестија са 

јавне расправе. МПНТР 

подноси  Нацрт закона 

Влади на  усвајање. 

1.2 Влада подноси 

Предлог закона 

Народној 

скупштини на 

разматрање и 

усвајање 

МПНТР IV 2017. 250посл x 

1,5дана 

x105= 39375 

€/ Буџет 

Републике 

Србије 

Предлог закона 

поднет скупштини 

Извештаји о раду 

скупштине 

По утврђивању 

предлога закона на 

Влади Републике 

Србије, Предлог закона 

се подноси  Народној 

скупштини на усвајање 

1.3 Објављивање 

Закона у 

„Службеном 

гласнику” 

МПНТР IV 2017. Средства 

укључена у 

1.2 

Усвојен закон Службени 

гласник 

По усвајању закона у 

Народној скупштини 

Републике Србије, биће 

објављен у „Службеном 

гласнику”. Закон  ступа 

на снагу осмог дана  од 
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датума објављивања. 

1.4 Трајна 

хармонизација са 

будућим изменама 

и допунама 

Директива 

2005/36/ЕЗ и 

2013/55/ЕУ 

 МПНТР и сва 

релевантна 

министарства 

Трајна 

активно

ст до 

приступ

ања ЕУ 

Зависно од 

могућих 

измена 

директива 

  

Измене и допуне 

закона усклађене са 

изменама и 

допунама 

Директива 

2005/36/ЕЗ и 

2013/55/ЕУ 

Службени 

гласник 

Трајна активност 

хармонизације са 

будућим изменама и 

допунама Директива 

2005/36/ЕЗ и 

2013/55/ЕУ 

       2.                 ИДЕНТИФИКОВАЊЕ СВИХ СЕКТОРСКИХ ЗАКОНА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ СА ДИРЕКТИВОМ 

 
Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

2.1. Успостављање  

финалне листе 

регулисаних 

професија 

МПНТР у 

сарадњи са свим 

министарствима 

 

До 18 

месеци 

пред 

приступ

ање ЕУ 

РГ= 10 дана 

x 895=8950 € 

Буџет 

Републике 

Србије 

ЕПц=6дана 

x 500=3000 

Тотал=11950

€/ЕУ фонд 

 

Обједињена је 

листа регулисаних  

професија 

Годишњи 

извештај о раду 

МПНТР 

Свако од министарстава 

ревидира попис 

регулисаних професија  

у својој надлежности са 

описом сваке од 

професија и свим 

осталим неопходним 

информацијама. 

МПНТР уноси све 

предлоге у ревидиран  

обједињени попис 

регулисаних професија. 

2.2. Предлагање 

надлежних органа  

за сваку од 

(предложених) 

регулисаних 

професија 

МПНТР у 

сарадњи са свим 

министарствима 

До 

приступ

ања ЕУ 

РГ=1/2дана 

x895=447,5 

€/ Буџет 

Републике 

Србије 

Припремљен Први 

нацрт списка  

надлежних органа 

Годишњи 

извештај о раду 

МПНТР 

Сва министарства 

предлажу надлежне 

органе за сваку од 

предложених 

регулисаних професија 

и подноси предлоге 

МПНТР за њихову 

консолидацију и 

припрему првог нацрта 
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Списка надлежних 

органа за сваку од 

предложених 

регулисаних професија 

у Републици Србији 

2.3. Обука кадрова 

одговорних за 

примену Закона о 

регулисаним 

професијама и 

признавању 

професионалних 

квалификација 

МПНТР и сва 

релевантна 

министарства  

II 2017. 3 групе по 

два дана по 

два 

предавача 

3x2x300= 

1800€/ Буџет 

Републике 

Србије 

100 одговорних 

кадрова завршило 

обуку 

Извештаји о 

извршеној обуци 

Обука запослених за 

поступке, употребу 

европске базе, 

укључујући вежбу 

транспарентности, 

употребу ИМИ система, 

издавање ЕПК итд. 

2.4. Припрема измена  

секторских закона 

и подзаконских 

аката за  за 7 

професија 

(избрисани 

неусклађени 

делови или 

хармонизовани са 

Директивом) и 

других  секторских 

закона 

сва релевантна 

министарства 

До краја 

2018. 

године 

3x5данаx500

=7500€ 

Експерт 

PLAC/ЕУ 

фондови 

Урађена анализа 

секторских закона 

и подзаконских 

аката 

Извештај ЕУ 

експерта 

Сва релевантна 

министарства 

припремају измене 

својих секторских 

закона по основу 

анализа које врши ЕУ 

експерт 

2.5. Влада подноси 

законе и 

подзаконске акте 

Народној 

скупштини на 

усвајање 

сва релевантна 

министарства 

До краја 

2018. 

године 

6 закона x 

39375= 

236250 €  

Буџет 

Републике 

Србије 

Секторски закони и 

подзаконски акти 

поднети Народној 

скупштини 

Годишњи 

извештај рада 

Народне 

скупштине 

Влада Републике Србије 

подноси нацрте закона 

и подзаконских аката 

Народној скупштини на 

разматрање и усвајање.  
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2.6. Објављивање 

Закона и 

подзаконских аката 

у „Службеном 

гласнику” 

сва релевантна 

министарства 

До краја 

2018. 

године 

Веза  

активност 

2.5 

Усвојени секторски 

закони и 

подзаконски акти 

Службени 

гласник 

Биће објављени у 

„Службеном гласнику” 

Републике Србије и 

ступиће на снагу осмог 

дана након дана 

објављивања у 

„Службеном гласнику” 

  

 

3.ХАРМОНИЗАЦИЈА СТУДИЈСКИХ И ДРУГИХ ПРОГРАМА СА МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА ДИРЕКТИВЕ 2005/36/ЕЗ 

И ДИРЕКТИВЕ 2013/55/ЕУ 

3.1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.1.1. Акредитација 

нових студијских 

програма 

МПНТР 

Комисија за 

акредитацију и 

проверу квалитета 

(КАПК) 

IV 2017. Трошкови 

тренутно 

непознати 

Акредитовани нови 

студијски програм 

за доктора 

медицине 

Извештај КАПК-

а 

Усаглашавање програма 

за доктора медицине са 

условима из Директиве.  

 

3.2. МЕДИЦИНСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.2.1 Усклађивање  

одредаба 

Правилника о 

специјализацијама 

и ужим 

специјализацијама 

здравствених 

радника и 

здравствених 

сарадника 

МЗ 

ЕКСПЕРТ PLAC-

а 

До краја 

2018. 

Године  

PLAC 2 

У пројекту 

предвиђено 

100 дана  за 

цео програм 

Просечно 

дан експерт 

500 € 

Правилника о 

специјализацијама 

и ужим 

специјализацијама 

здравствених 

радника и 

здравствених 

сарадника усклађен 

Извештај  

експерта PLAC-а 

Након стицања статуса 

земље чланице ЕУ, 

врши се унос 

одговарајућих 

специјализација, 

односно ужих 

специјализација у 

одговарајући анекс 

Директиве 
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3.3. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.3.1. Измена 

Правилника о 

ближим условима 

за обављање 

здравствене 

делатности у 

здравственим 

установама и 

другим облицима 

здравствене 

службе; 

Нови Закон о 

здравственој 

заштити 

Измене и допуне 

Закона о коморама 

здравствених 

радника 

Правилник о 

приправничком 

стажу, стручном 

испиту 

здравствених 

радника и 

здравствених 

сарадника 

 Правилник о 

Листи стручних, 

академских и 

МЗ, МПНТР  IV 2018. 186 € по 

дану 30 дана 

5580 €,  

Буџет 

Републике 

Србије 

Сви потребни акти 

прилагођени 

стручном називу 

ДОКТОР 

СТОМАТОЛОГИЈ

Е 

Годишњи 

извештај о раду 

МЗ И МПНТР 

У свим наведеним 

актима је потребно 

урадити прилагођавање 

стручног назива 

ДОКТОР 

СТОМАТОЛОГИЈЕ 



 

 
 

60 

научних назива 

3.3.2. Израда измена и 

допуна постојећих 

студијских 

програма за 

доктора 

стоматологије на 

државном 

универзитету у 

Новом Саду, 

Универзитету у 

Нишу и 

Универзитету 

Послова академија 

у Панчеву, 

Универзитету у 

Приштини са 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

МПНТР, 

универзитети 

 

II 2017. 186 € по 

дану пет 

дана= 930 €/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Постојећи 

студијски програм 

за доктора 

стоматологије 

измењени и 

допуњени на 

наведеним 

универзитетима 

Годишњи 

извештаји 

наведених 

универзитетан и  

Основно 

оспособљавање за 

доктора стоматологије 

обухвата најмање 5000 

сати теоријског и 

практичног 

оспособљавања у пуној 

сатници у складу са 

чланом 34. став 2 

Директиве. 

Универзитету у Нишу 

недостаје 640 сати 

оспособљавања, а 

државном Универзитету 

у Новом Саду недостаје 

485 сати 

оспособљавања да би 

испунили услове 

Директиве. 

Универзитету у 

Приштини са седиштем 

у Косовској Митровици 

недостаје 485 сати 

оспособљавања да би 

испуњавао услове 

Директиве. 

Универзитету Пословна 

академија недостаје 

оспособљавање из 

физиологије. 

3.3.3. Акредитација 

ревидираног 
МПНТР  

КАПК 

III 2017. Трошкови 

тренутно 

Акредитован 

ревидирани 

Извештаја 

КАПК-а 

Након усаглашавања 

оспособљавања за 
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студијског 

програма 

непознати студијски програм 

за доктора 

стоматологије 

доктора стоматологије 

на Универзитетима у 

Новом Саду, Панчеву, 

Нишу и  Приштини са 

седиштем у Косовској 

Митровици са условима 

за оспособљавање из 

Директиве, биће 

акредитован 

ревидирани програм 

3.4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОПШТЕ НЕГЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.4.1. Израда новог плана 

и програма за 

професију 

медицинска сестра 

опште неге, уз 

дефинисање  

знања, вештина и 

компетенција. 

МПНТР,  

могућа подршка 

експерта из ЕУ 

I 2017. Веза 

активност 

3.2.1 

Нови плана и 

програма за 

професију 

медицинска сестра 

опште неге, уз 

дефинисање  

знања, вештина и 

компетенциј урађен 

Извештај 

експерта ЕУ 

Усаглашавање основног 

оспособљавања за 

медицинске сестре 

опште неге са 

минималним условима 

утврђеним чланом 31. 

Директиве 

3.4.2. Измене и допуне 

Закона о коморама 

здравствених 

радника 

Правилника о 

приправничком 

стажу, стручном 

испиту 

здравствених 

радника и 

здравствених 

МЗ, МПНТР IV 2018. 186 € по 

дану 30 дана 

5580 € / 

Буџет 

Републике 

Србије 

Прилагођен 

стручни назив 

МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА – 

ТЕХНИЧАР у свим 

наведеним актима 

Извештај о раду 

МПНТР 

У свим наведеним 

прописима је потребно 

извршити 

прилагођавање стручног 

назива МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 
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сарадника 

Правилника о 

ближим условима 

за обављање 

здравствене 

делатности у 

здравственим 

установама и 

другим облицима 

здравствене 

службе; 

Правилника о 

Листи стручних, 

академских и 

научних назива, 

(„Службени  

гласник РС”, број 

44/13) 

 

3.5. БАБИЦА 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.5.1. Израда новог плана 

и програма за 

професију бабица, 

уз дефинисање 

знања, вештина и 

компетенција. 

МПНТР,  

могућа подршка 

експерта из ЕУ 

I 2017. Веза  

Активност 

 3.2.1 

 

Нови план и 

програм за 

професију бабица, 

уз дефинисање 

знања, вештина и 

компетенција 

израђен 

Извештај екперта 

ЕУ 

Усаглашавање основног 

оспособљавања за 

бабице са минималним 

условима утврђеним 

чланом 40. и 42. 

Директиве 

3.5.2. Измене и допуне 

Правилника о 

приправничком 

МЗ, МПНТР,  IV 2018. 186 € по 

дану 30 дана 

5580 € / 

Прилагођен 

стручни назив 

БАБИЦА у свим 

Службени 

гласници 

У свим наведеним 

прописима потребно је 

урадити прилагођавање 
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стажу, стручном 

испиту 

здравствених 

радника и 

здравствених 

сарадника 

Правилника о 

ближим условима 

за обављање 

здравствене 

делатности у 

здравственим 

установама и 

другим облицима 

здравствене 

службе;  

Правилника о 

Листи стручних, 

академских и 

научних назива, 

(„Службени  

гласник РС”, број 

44/13) 

Буџет 

Републике 

Србије 

наведеним актима стручног назива 

БАБИЦА 

3.6. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.6.1. Нови Закон о 

здравственој 

заштити 

 

Измене и допуне 

Закона о коморама 

МЗ, МПНТР,  IV 2018. 186 € по 

дану 30 дана 

5580€/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Прилагођен 

професионални 

назива за 

ФАРМАЦЕУТА у 

наведеним актима 

Извештај о раду 

МЗ 

Прилагођавање 

професионалног назива 

за ФАРМАЦЕУТА 

(магистра фармације). 

Неподударност у 

професионалном називу  
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здравствених 

радника 

Правилник о 

ближим условима 

за обављање 

здравствене 

делатности у 

здравственим 

установама и 

другим облицима 

здравствене 

службе; 

 

Правилник о 

приправничком 

стажу и стручном 

испиту 

здравствених 

радника и 

здравствених 

сарадника 

 

Правилник о Листи 

стручних, 

академских и 

научних назива 

(„Службени  

гласник РС”, број 

44/13) 

 

наведеном на лиценци и 

професионалног назива 

који се додељује после 

завршетка основних 

студија за фармацеута 

3.7. ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 
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3.7.1 Прилагођавање 

релевантних 

закона, 

подзаконских аката 

за систем 

лиценцирања 

доктора 

ветеринарске 

медицине 

МПЗЖС I 2017. 186 € по 

 дану 30 дана 

5580 €/ 

Буџет  

Републике  

Србије 

 

Систем за  

лиценцирање 

доктора 

ветеринарске 

медицине 

прилагођен 

Извештај о раду 

МПЗЖС 

Прилагођавање система 

лиценцирања доктора 

ветеринарске медицине  

3.8. АРХИТЕКТА 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

3.8.1. Организација 

TAIEX радионице 

и експертске 

мисије за надлежно 

министарство, као 

и друге релевантне 

органе  

МГСИ 

МТТТ 

II 2017. TAIEX 2250 

€ 

Одржана  TAIEX 

радионица 

Извештај  TAIEX 

експерта 

Упознавање са 

најбољом европском 

праксом у регулисању 

професије архитекте и 

секторске активности 

3.8.2. Израда измена и 

допуна 

релевантних 

закона, 

подзаконских аката 

и интерних аката 

професионалних 

удружења 

задужених за 

мастер ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ 

МГСИ 

 

III 2018. 186 € по 

 дану 30 дана 

5580 €/ 

Буџет  

Републике  

Србије 

 

Прилагођен 

система 

лиценцирања и 

отклањање 

дискриминације 

када је у питању 

давање лиценце за 

МАСТЕР 

ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ 

Службени 

глсници;годишњи 

извештаји  

професионалних 

удружења 

задужених за 

мастер 

ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ 

Прилагођавање система 

лиценцирања и 

отклањање 

дискриминације када је 

у питању давање 

лиценце за МАСТЕР 

ИНЖЕЊЕР 

АРХИТЕКТУРЕ 

3.8.3. Усвајање закона и 

подзаконских аката  
МГСИ IV 2018.  Трошкови 

тренутно 

Закони и 

подзаконска акта 

Службени 

гласник 

Закони и подзаконска 

акта усвојени у 
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непознати усвојени у 

Народној 

скупштини 

Народној скупштини и 

објављени у 

„Службеном гласнику” 

  

 

4. ХАРМОНИЗАЦИЈА РЕГУЛАТИВЕ О ПРИЗНАВАЊУ У ОДРЕЂЕНИМ СЕКТОРИМА 

4.1. ЗАНАТСКА ДЕЛАТНОСТ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

4.1.1. Оцена потребе за 

регулисањем 

одређених 

професија у 

области занатства 

Анализа система 

средњег 

образовања  Закон 

о средњем 

образовању и 

васпитању 

 

МПрив, МПНТР 

Уз подршку ГИЗ-а 

III 2017. 5 запослених 

15 дана 

186x15= 

2790€ / 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

2950€  

TAIEX 

Урађена анализа 

потреба  

Извештај са 

радних састанака 

Привредне 

коморе Србије и 

Удружења 

занатлија 

 

 

Извештај  TAIEX 

експерта 

Оцена и анализа 

потребе у погледу 

потребе за доношењем  

закона даће се на 

састанку са Привредном 

комором Србије и 

Удружењем занатлија-  

Биће организовани 

радни састанци са 

Привредном комором 

Србије и Удружењем 

занатлија  

4.1.2. Анализа стања на 

тржишту 

/прописи који 

регулишу 

оснивање 

занатских радњи 

 

 

МПрив III 2017. 2950 € 

TAIEX 

Урађена анализа 

стања 

Извештај  TAIEX 

експерта 

На основу анализе 

стања биће 

припремљене препоруке 

за начин регулисања ове 

области 

4.1.3. Апликација за  

TAIEX за израду 

анализе и закона 

МПрив II 2017. Нема 

трошкова 

Урађена 

апликација 

Добијена потврда Стицање знања и 

искуства у вези са 

правним уређењем у 

области занатства у 



 

 
 

67 

другим земљама 

(Аустрија, Словенија...) 

4.1.4. Идентификовање и 

предлагање листе 

заната који ће бити 

регулисани 

Законом  

МПрив уз 

подршку ГИЗ-а 

IV 2017. 5 запослених 

5 дана 

186x5= 930 

€/ Буџет 

Републике 

Србије  

Израђена листе 

заната који ће бити 

регулисани 

законом 

Извештај са 

састанака  МПрив 

и  ГИЗ-а 

Идентификовање листе 

заната  који ће бити 

регулисани 

 

4.1.5. Образовање Радне 

групе за израду 

нацрта закона о 

занатима  

 

МПрив уз 

подршку ГИЗ-а 

IV 2017. 8873 € /  

Буџет 

Републике 

Србије 

Радна група 

формирана 

Извештај о раду 

Мприв 

Министарство привреде 

и друга релевантна 

министарства и 

професионална тела 

формирају радну групу 

за израду закона о 

занатству 

4.1.6. Утврђивање 

Предлога закона о 

занатству на Влади 

и усвајање у 

Народној 

скупштини  

МПрив  III, IV  

2018. 

420 €  

Влада 

39375 € 

Народна 

скупштина/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Предлог закона о 

занаству усвојен 

Извештај о раду 

Народне 

скупштине 

Влада Републике Србије 

подноси Предлог закона 

Народној скупштини на 

разматрање и усвајање 

4.1.7. Објављивање 

Закона у 

„Службеном 

гласнику 

Републике Србије” 

Генерални 

секретаријат 

Владе 

IV 2018. Веза 4.1.6. Објављен Закон у 

„Службеном 

гласнику 

Републике Србије” 

Службени 

гласник 

Републике Србије 

По усвајању Закона од 

стране Народне 

скупштине Републике 

Србије, Закон ће се 

објавити у  „Службеном 

гласнику” и ступиће на 

снагу осмог дана по 

објављивању у 

„Службеном гласнику” 

Републике Србије 
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4.2. СТРУЧЊАЦИ ЗА ТОКСИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

4.2.1. Израда докумената 

који треба да 

послуже као основ 

за хармонизацију 

целокупног 

законодавства у 

области токсичних 

супстанци са 

Директивом 

74/557/EEЗ и 

Директивом 

74/556/EEЗ. 

МПЗЖС До краја 

2018. 

(пестици

ди) 

До краја 

2018. 

(хемика

лије) 

Веза 3.2.1 

Предвиђено 

30 дана 

Израђени 

компаративна 

анализа за 

хармонизацију 

целокупног 

законодавства у 

области токсичних 

супстанци 

Годишњи 

извештај о раду 

МПЗЖС ЕУ 

експерта 

Компаративна анализа 

Директиве 74/557/ЕЕЗ и 

Директиве 74/556/EEЗ и 

српског законодавства  

4.2.2. Припрема измена 

одредби закона и  

подзаконских аката 

које треба да се 

бришу или 

хармонизују са 

Директивом 

74/557/EEЗ и 

Директивом 

74/556/EEЗ. 

МПЗЖС IV 2018. 

(пестици

ди) 

IV 2018. 

(хемика

лије) 

5 запослених 

15 дана 

186x15 дана 

=2790 €/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Усклађени закони и 

подзаконска акта са 

Директивом 

74/557/EEЗ и 

Директивом 

74/556/EEЗ.   

Годишњи 

извештај о раду 

МПЗЖС 

Усклађивање српског 

законодавства са 

Директивом 74/557/EEЗ 

и Директивом 

74/556/EEЗ. 

4.2.3 Влада подноси 

Предлог  закона 

Народној 

скупштини на 

разматрање и 

усвајање. 

МПЗЖС До краја 

2018. 

(пестици

ди) 

До краја 

2018. 

39375 €/  

Буџет 

Републике 

Србије 

Усвојен Предлог 

закона 

Извештај о раду 

скупштине 

Влада Републике Србије 

подноси Предлог закона 

Народној скупштини на 

разматрање и усвајање 
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(хемика

лије)  

4.2.4. Објављивање 

Закона у 

„Службеном 

гласнику” 

МПЗЖС До краја 

2018. 

(пестици

ди) 

До краја 

2018. 

(хемика

лије) 

Веза 4.2.3. Закон ступио на 

снагу 

Службени 

гласник 

По усвајању Закона од 

стране Народне 

скупштине Републике 

Србије, Закон ће се 

објавити у  „Службеном 

гласнику” и ступа на 

снагу осмог дана по 

објављивању у 

„Службеном гласнику” 

Републике Србије 

4.3. ТРГОВАЧКИ ПОСРЕДНИЦИ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

4.3.1. Припрема измена 

одредби закона и 

подзаконских аката  

које треба да се 

бришу или 

хармонизују са 

Директивом о 

трговачким 

посредницима 

86/653/EEЗ. 

МПрив, МТТТ II 2018.  

(усклађи

ваће се 

са 

динамик

ом 

усвајања 

Грађанс

ког 

законика

) 

5запослених 

30 дана 

186x30= 

5580 €/  

Буџет 

Републике 

Србије 

Израђене измене и 

допуне закона и 

подзаконских аката 

који се бришу или 

хармонизују са 

Директивом о 

трговачким 

посредницима 

86/653/EEЗ.  

Годишњи 

извештај о раду 

МП, МТТТ    

Израда измена и допуна 

Закона и подзаконских 

аката 

4.3.2. 

 

Влада подноси 

Предлог закона 

Народној 

скупштини на 

разматрање и 

усвајање. 

МПрив, МТТТ IV 2018. 39375 €/  

Буџет 

Републике 

Србије 

Усвојен закон Извештај о раду 

скупштине 

Влада Републике Србије 

подноси Предлог закона 

Народној скупштини на 

разматрање и усвајање 
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4.3.3. Објављивање 

Закона у 

„Службеном 

гласнику” 

МП, МТТТ IV 2018. Веза 4.3.2. Објављен закон Службеном 

гласнику 

По усвајању Закона у 

Народној скупштини 

Републике Србије, 

Закон ће  бити објављен 

у „Службеном 

гласнику” и ступиће на 

снагу осмог дана од 

дана објављивања у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије” 

4.4. АДВОКАТИ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

4.4.1. Израда Нацрта 

измена и допуна 

закона ради 

постизања пуне 

хармонизације са 

директивама о 

слободном кретању 

адвоката (наведено 

у реализованим 

активностима под 

4.4.2.) као и 

Директивом о 

услугама 

МП, АКС IV 2017. Укупно 

19.785 € 

Буџет 

Републике 

Србије, 

17.585 € и 1 

TAIEX 

експерт 2250 

€ у 2017.г. 

Израђен  Нацрт 

измена ради 

постизања пуне 

хармонизације са 

директивама о 

слободном кретању 

адвоката наведеним 

под 4.4.2., као и 

Директивом о 

услугама 

Годишњи   

извештај о  раду 

МП, АКС  

Министарство правде и 

надлежни органи 

припремају текст 

коначног нацрта закона. 

Активност се мора 

координирати са 

неопходним изменама и 

допунама ради 

хармонизације са 

Директивом о услугама. 

У оквиру хармонизације 

са Директивом о 

услугама, планирано је 

подношење захтева за 

техничку помоћ ЕУ ( 

TAIEX) за јачање 

капацитета надлежних 

органа, како у вези 

спорних питања 

примене  тако и  везано 
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за адвокатску 

тарифу(семинар 

ексепртска мисија) 

4.4.2.  Јавна расправа МП, адвокатске 

коморе, EК, све 

заинтересоване 

стране 

I 

квартал 

2018. 

Веза 

активност 

4.3.1. 

Одржана јавна 

расправа 

Сајт  МП Јавну расправу 

организује и спроводи 

МП 

4.4.3. Влада утврђује 

предлог Закона о 

адвокатури, као и 

предлоге других 

закона уколико 

анализа (наведено 

у реализованих 

активности под 

4.4.2.) покаже да је 

то неопходно. 

МП, Влада II 2018. 1*30*501€= 

15.030.€ + 

О.Х.15% 

(2255€)=  

17.285 € + 

250€ + 

=17.535€/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

  

Буџет 

Републике 

Србије, 

17.535 € у 

2018.г. 

Израђени закони 

према анализи 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

Активност мора да се 

координира са 

неопходним изменама и 

допунама ради 

хармонизације са 

Директивом о услугама 

(Народна скупштина би 

требало да разматра 

нови Предлог закона о 

адвокатури у 

потпуности 

хармонизован са 

правним тековинама 

ЕУ, као целину). 

4.4.4. Усвајање и 

објављивање 

Закона у 

„Службеном 

гласнику” 

Народна 

скупштина 

III 

квартал 

2018. 

39375 €/  

Буџет 

Републике 

Србије 

Усвојен Закон Службени 

гласник 

По усвајању Закона од 

стране Народне 

скупштине Републике 

Србије, Закон ће  бити 

објављен у „Службеном 

гласнику РС” и ступиће 

на снагу у складу са  

резултатима  анализе 

(једним делом осмог 

дана од дана 
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објављивања у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије“, а 

једним делом по  

приступању РС ЕУ). 

4.4.5.  Усклађивање 

релевантних  

прописа и праксе 

адвокатских 

комора са новим 

законом 

АКС, све 

регионалне 

адвокатске коморе 

(у сарадњи са МП, 

за законе где се 

захтева мишљење 

/ сагласност МП 

IV 2018. Трошкови 

тренутно 

непознати 

Усклађена општа 

акта и 

административна 

пракса адвокатских 

комора са новим 

законом 

Извештаји о раду 

комора и МП 

Треба оставити 

довољно времена 

адвокатским коморама 

да се,  по усвајању 

новог закона,  

организују, као и да 

хармонизују своја 

општа акта и 

административну 

праксу у циљу 

спровођења закона 

(измене и допуне 

дo/усвајање нових 

статута, успостављање 

нових регистара, итд.). 

4.4.6. Усвајање нових 

подзаконских аката 

Министарства 

правде, ако анализа 

из 4.4.2. покаже 

потребу за тим 

МП IV 

квартал 

2018. 

Трошкови 

тренутно 

непознати 

Усвојена потребна 

подзаконска акта 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

У складу са резултатима 

анализа и усвојеним 

текстом Закона 

4.5. ОСТАЛЕ ПРАВОСУДНЕ ПРОФЕСИЈЕ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

4.5.1. Идентификовање 

правосудних 

професија, тј. 

закона и  

МП I 2017. 3 дана 

9€ x 

24=216€/ 

Буџет 

Припремљена 

листа професија и 

закона 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

Припремљена листа 

професија и закона 
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подзаконских аката 

којим се регулишу, 

које би професије 

требало признати 

под општим 

системом 

признавања 

Републике 

Србије 

4.5.2. Анализа прописа 

који се односе на 

судске  вештаке  

МП,  III 2017. 20 радних 

дана/ 

Локални 

експерт и 

експерт из 

билатерарне 

сарадње 

Урађена анализа 

прописа који се 

односе на судске 

вештаке 

Извештај 

експерта 

МП уз подршку  

експерата припрема 

анализу 

4.5.3. Усвајање новог 

закона о судским 

вештацима   

 

Израда 

подзаконских аката 

за спровођење 

закона 

Влада, Народна 

скупштина  

 

 

МП, 

II 2018. ОБРАЧУН: 

Буџет 

Републике 

Србије 

39375 € 

 

Буџет 

Републике 

Србије, 

17.535€ у 

2018.г. 

Закон усвојен 

 

 

 

 

 

Израђена 

подзаконска акта 

Службеном 

гласник 

 

 

 

 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

Закон усвојен у  I 

кварталу 2018.    и 

објављен у „Службеном 

гласнику”; неопходни 

подзаконски акти 

израђени; 

4.5.4. Усвајање Закона о 

судским тумачима 

 

Израда 

подзаконских аката 

за спровођење 

закона  

Влада, Народна 

скупштина 

 

 

 МП, 

III 2018. 39375 €/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

 

 

 

Буџетирано 

Закон усвојен 

 

 

 

 

 

 

Израђена 

Службеном 

гласник 

 

 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

Закон усвојен   у III 

2018. кварталу и 

објављен у „Службеном 

гласнику”; неопходни 

подзаконски акти 

израђени; 
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у оквиру 

активности 

4.5.3. (Буџет 

Републике 

Србије, 

17535€ у 

2018.г. ) 

подзаконска акта 

4.5.5. Усвајање измена и 

допуна Закона о 

посредовању у 

решавању спорова 

и подзаконских 

акта ако резултати 

спровођења закона 

захтева такве 

измене и допуне 

МП IV 2018. Трошкови 

тренутно 

непознати 

Закон усвојен 

 

 

 

Израђена 

подзаконска акта 

Службеном 

гласник 

 

 

Годишњи 

извештај о раду 

МП 

Закон усвојен  у IV 

2018. кварталу и 

објављен у „Службеном 

гласнику”; неопходни 

подзаконски акти 

израђени; 

5. 
ПРИПРЕМА ПОПИСА РЕГУЛИСАНИХ ПРОФЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

5.1. Одређивање 

представника 

сваког 

министарства као 

члана Радне групе 

за припрему 

Пописа 

регулисаних 

професија у оквиру 

поступка 

признавања, у 

складу са Законом 

о регулисаним 

МПНТР 

Сва министарства 

 

IV 2017.  Број 

представник

а x 1сат(9 € 

по сату)/ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Именовани 

представници 

Радне групе 

Решења свих 

министарстава 

По усвајању Закона, 

свако министарство ће 

именовати свог 

представника као члана 

Радне групе ради 

припремања Пописа 

регулисаних професија 

у оквиру поступка 

признавања 
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професијама и 

признавању 

професионалних 

квалификација 

5.2. Формирање Радне 

групе 
МПНТР 

 

IV 2017. 36 € / Буџет 

Републике 

Србије (1 

запослени 4 

сата) 

Основана Радна 

група 

Решење министра 

МПНТР 

На основу одлуке 

МПНТР, формираће се 

Радна група коју 

сачињавају 

представници свих 

министарстава 

5.3. Радионице 

организоване 

 за чланове Радне 

групе и  друге 

заинтересоване 

стране 

Сва релевантна  

министарства 

Стална 

активно

ст 

Веза 3.2.1 Одржане 

радионице 

Извештаји са 

радионица 

 Континуирана 

едукација о спровођењу 

Закона  за регулисане 

професије 

5.4. Министарства 

достављају 

коначни Предлог 

пописа 

регулисаних 

професија и 

надлежних органа 

у оквиру поступка 

признавања у 

Републици Србији 

Сва министарства 18 

месеци 

пре 

приступ

ања 

Републи

ке 

Србије 

ЕУ 

Трошкови 

тренутно 

непознати 

Урађен Предлог 

пописа  

регулисаних 

професија и 

надлежних органа у 

оквиру поступка 

признавања у 

Републици Србији 

Извештај о раду 

РГ 

Сва министарства 

подносе свој предлог 

регулисаних професија 

са описом сваке 

професије Радној групи 

у циљу припреме 

коначног текста Пописа  

регулисаних професија 

у Републици Србији 

5.5. Почетак поступка   

формирања 

система 

националних 

контакт тачака 

МПНТР 

 

II 2018. 9€x8hx5x20= 

7200€ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Донесена одлука о 

формирању  

система 

националних 

контакт тачака 

Одлука МПНТР МПНТР доноси одлуку 

о  формирању система 

националних контакт 

тачака 

5.6. Захтев за 

одређивање 
МПНТР 

 

III 2018. 15x9€x4h= 

540€ 

Урађен  Захтев за 

одређивање 

Извештај о раду 

МПНТР 

МПНТР доставља 

надлежним 
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контакт тачке за 

сваку регулисану 

професију у 

Републици Србији 

Буџет 

Републике 

Србије 

контакт тачке за 

сваку регулисану 

професију у 

Републици Србији 

министарствима захтев 

за одређивање контакт 

тачке за сваку 

регулисану професију у 

Републици Србији у 

складу са Пописом 

регулисаних професија 

у оквиру поступка 

признавања 

5.7. МПНТР прави 

пречишћену листу 

контакт тачака за 

сваку регулисану 

професију у 

Републици Србији 

и објављује на 

интернет страни 

МПНТР 

 

IV 2018. PLAC 2 

5данаx500€= 

2500€ 

Урађена и 

објављена 

пречишћена листа 

контакт тачака за 

сваку регулисану 

професију у 

Републици Србији   

Сајт МПНТР МПНТР прави 

пречишћену листу свих 

х контакт тачака за 

сваку регулисану 

професију у Републици 

Србији и објављује је на 

својој интернет страни 

5.8. Листа контакт 

тачака за сваку 

регулисану 

професију у 

Републици Србији 

објављује се у ЕУ 

бази података 

регулисаних 

професија 

МПНТР 

 

На дан 

приступ

ања 

Републи

ке 

Србије 

ЕУ 

Трошкови 

тренутно 

непознати 

Објављена листа у 

ЕУ бази 

ЕУ бази података 

регулисаних 

професија 

Листа контакт тачака за 

сваку регулисану 

професију објавиће се у 

ЕУ бази података 

регулисаних професија  

у складу са Директивом 

6. УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОНТАКТ ТАЧКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,  ОДРЕЂИВАЊЕ 

ЦЕНТРА ЗА ПОДРШКУ, ИМЕНОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ КООРДИНАТОРА ЗА РЕГУЛИСАНЕ ПРОФЕСИЈЕ И 

УВОЂЕЊЕ РЕГУЛИСАНИХ ПРОФЕСИЈА У ЕВРОПСКУ БАЗУ ПОДАТАКА  
Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

6.1. Успостављање 

ЈЕКТ. Аплицирање 
МТТТ 
 

Прва 

фаза IV 

ИПА 2014 

2.000.000 

Завршена прва фаза 

ЈЕКТ 

Усвојен извештај 

на надзорном 

ЈЕКТ за регулисане 

професије припојиће се 
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за ИПА пројекат за 

унапређење 

капацитета за 

успостављање 

Јединствене тачке 

контакта за услуге 

и регулисане 

професије у 

Републици Србији 

2018,  

друга 

фаза у 

2020. 

€  

Завршена друга 

фаза укључења 

професионалних 

квалификација у 

ЈЕКТ 

одбору 

Усвојен извештај 

на надзорном 

одбору 

 

ЈЕКТ за услуге 

6.2. Одређивање 

Центра за подршку 
МПНТР Са 

усвајање

м Закона 

Трошкови 

тренутно 

непознати 

Донета одлука о 

формирању центра 

Извештај о раду   

МПНТР 

Постоји тенденција да 

би то могао бити ENIC 

NARIC. 

6.3. Именовање 

националног 

координатора за 

регулисане 

професије у 

Републици Србији 

МПНТР IV 2018. Просечна 

плата за тај 

ниво  на 

годишњем  

ниво8600€ 

Буџет 

Републике 

Србије 

Именован 

координатор 

Решење министра  

МПНТР 

EК ће  бити обавештена 

писменим путем о 

именовању националног 

координатора за 

регулисане професије у 

Републици Србији у 

складу са Директивом 

6.4. Увођење свих 

регулисаних 

професија у 

Европску базу 

података са 

релевантним 

информацијама 

МПНТР у 

сарадњи са свим 

министарствима 

До 

приступ

ања ЕУ 

Трошкови 

тренутно 

непознати 

Релевантни подаци 

унети у ЕБ 

података 

Извештај ЕУ База података се налази 

у МПНТР. Базом 

података ће се 

управљати уз техничку  

подршку  из средстава 

ЕУ намењених јачању 

административних 

капацитета. 

6.5. Информисање 

јавности о 

предностима и 

значају Директиве 

за пружање 

МПНТР 

Сва релевантна  

министарства 

Стална 

активно

ст 

1000 €-

округли 

столови 

4 радионице 

по 5 дана  

Одржани округли 

столови 

Одржане 

Радионице 

Медијска кампања 

Сајт МПНТР Организовање округлог 

стола, радионица и 

медијских кампања 

коришћењем средстава 

ЕУ. МПНТР објављује 
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прекограничних 

услуга и 

запошљавање у 

другим земљама 

ЕУ, као и 

запошљавање 

грађана ЕУ у 

Републици Србији  

Буџет 

Републике 

Србије 

 

PLAC 2 

4x5x500€= 

10000€ 

дефинисана и 

спроводи се 

први нацрт закон на 

својој интернет страни 

2016. године. Почиње 

упознавање јавности са 

предностима Директиве 

када је у питању 

запошљавање и 

пружање 

прекограничних услуга 

од стране грађана 

Србије у ЕУ и грађана 

ЕУ у Републици Србији.  

6.6. Успостављање 

националне веб 

странице за 

регулисане 

професије у оквиру 

МПНТР 

МПНТР 

 

IV 2018. Веза 5.5 Успостављена 

национална веб 

страница за 

регулисане 

професије у оквиру 

МПНТР 

Сајт  МПНТР МПНТР ће креирати 

националну веб 

страницу за регулисане 

професије са свим 

неопходним 

информацијама на 

српском и енглеском 

језику  

7. ПРИПРЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА   УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА 

(ИМИ) 
Бр. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕН

СКИ 

ОКВИР 

ПОТРЕБНА 

СРЕДСТВА И 

ИЗВОРИ 

ПОКАЗАТЕЉ 

УСПЕХА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

КОМЕНТАРИ 

 

 

7.1. Обука људских 

ресурса за 

коришћење ИМИ 

система у 

Републици Србији 

МПНТР и људски 

ресурси у свим 

другим 

надлежним 

органима 

У 

зависнос

ти од 

договор

а са ЕУ 

5x500€ 

2500 

PLAC 2 

Број запослених који 

су прошли обуку 

Извештај са 

одржаних обука 

У зависности од 

динамике усклађивања 

српског законодавства 

са Директивом о 

услугама, обуку и 

подршку пружаће ИМИ 

координатор и Европска 

комисија 

7.2. Регистровање лица   МПНТР , До Трошкови Регистрована лица Извод из Регистрацију и подршку 
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у надлежним 

органима 

Контакт лица у 

свим надлежним 

органима  

приступ

ања 

тренутно 

непознати 

из надлежних органа 

за коришћење ИМИ 

система 

регистра обезбеђиваће ИМИ 

координатор 
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