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Еквивалентност постојећих квалификација

Члан 49.
Степени стручне спреме, односно степени образовања, 

стручни, академски и научни називи стечени према прописима 
који су важили до ступања на снагу овог закона, еквивалентни су 
са нивоима НОКС утврђеним овим законом, и то:

1) основно образовање, еквивалентно је нивоу 1 НОКС-а;
2) стручно оспособљавање у трајању од годину дана које је

до ступања на снагу овог закона одговарало првом степену струч-
не спреме и oбразовање за рад у трајању од две године, које је до 
ступања на снагу овог закона одговарало другом степену стручне 
спреме, еквивалентно је нивоу 2 НОКС-а; 

3) средње образовање у трајању од три године, које је до
ступања на снагу овог закона одговарало трећем степену стручне 
спреме, еквивалентно је нивоу 3 НОКС-а; 

4) средње образовање у трајању од четири године, које је до
ступања на снагу овог закона одговарало четвртом степену струч-
не спреме, еквивалентно је нивоу 4 НОКС-а; 

5) образовање стечено у школи за талентоване ученике које
је до ступања на снагу овог закона одговарало четвртом степену 
стручне спреме, еквивалентно је нивоу 4 НОКС-а; 

6) школовање за специјализацију, које је до ступања на сна-
гу овог закона одговарало петом степену стручне спреме, еквива-
лентно је нивоу 5 НОКС-а;

7) стручни назив стечен завршавањем:
(1) студија на вишој школи, у трајању до три године, који је 

до ступања на снагу овог закона у погледу права која из њега про-
излазе био изједначен са стручним називом првог степена стру-
ковних студија, еквивалентан је нивоу 6.1 НОКС-а,

(2) дела студијског програма основних студија на факултету, 
чијим завршавањем се стиче први степен високог образовања, а 
који је до ступања на снагу овог закона у погледу права која из 
њега произлазе био изједначен са стручним називом основних 
академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, еквива-
лентан је нивоу 6.1 НОКС-а,

(3) основних студија на факултету, у трајању од три године, 
који је до ступања на снагу овог закона у погледу права која из 
њега произлазе био изједначен са стручним називом основних 
академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, еквива-
лентан је нивоу 6.1 НОКС-а,

(4) специјалистичких струковних студија другог степена 
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15  – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17  – 
др. закон), еквивалентан је нивоу 7.1 НОКС-а,

(5) основних студија на факултету у трајању од четири до 
шест година, који је до ступања на снагу овог закона у погледу 
права која из њега произлазе био изједначен са академским нази-
вом мастер, односно дипломирани мастер, еквивалентан је нивоу 
7.1 НОКС-а;

8) академски назив стечен завршавањем специјалистичких
студија на факултету, који је до ступања на снагу овог закона у по-
гледу права која из њега произлазе био изједначен са академским 
називом специјалисте другог степена академских студија, еквива-
лентан је нивоу 7.2 НОКС-а;

9) академски назив магистра наука стечен завршавањем ма-
гистарских студија, односно одбраном магистарске тезе, који је до 
ступања на снагу овог закона у погледу права која из њега прои-
злазе био изједначен са научним називом магистра наука, еквива-
лентан је нивоу 7.2;

10) научни степен доктора наука стечен завршавањем док-
торских студија, односно одбраном докторске дисертације, који је 
до ступања на снагу овог закона у погледу права која из њега про-
излазе био изједначен са научним називом доктора наука, еквива-
лентан је нивоу 8.

Предлог стандарда квалификација до оснивања секторског 
већа

Члан 50. 
До оснивања секторских већа у складу са овим законом, 

одлуку о изради предлога стандарда квалификације доноси Аген-
ција на предлог посебне комисије која се образује за сваку поједи-
начну иницијативу за усвајање стандарда квалификације. 

Агенција именује комисију из става 1. овог члана сходно 
одредбама члана 21. овог закона, у року од 30 дана од дана доста-
вљања препоруке из члана 26. став 4. 

До доношења стандарда занимања у складу са прописима 
који уређују запошљавање, повезаност стандарда квалификације 
са тржиштем рада заснива се на подацима о занимањима који су 
утврђени на основу прописа из области рада и запошљавања до 
ступања на снагу овог закона.

Започети поступци

Члан 51.
До почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим зако-

ном, поступак професионалног признавања обављаће се у складу 
са одредбама закона који уређује високо образовање.

Поступци за професионално признавање стране високошкол-
ске исправе, односно за вредновања страног студијског програма 
ради запошљавања који су започети до почетка рада ENIC/NARIC 
центра у складу са овим законом, окончаће се по тим прописима.

Започети поступци за издавање одобрења за стицање статуса 
ЈПОА према прописима који су важили до дана ступања на снагу 
овог закона, окончаће се по тим прописима.

До почетка рада Агенције у складу са овим законом, посту-
пак за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА вршиће се у 
складу са Законом о образовању одраслих („Службени гласник 
РС”, бр. 55/13 и 88/17  – др. закон).

До почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим зако-
ном, поступак признавања страних школских исправа обављаће се 
у складу са одредбама закона који уређује основно образовање и 
васпитање и законом који уређује средње образовање и васпитање.

Поступци за признавање страних школских исправа који су 
започети до ступања на снагу овог закона, окончаће се по тим про-
писима.

Успостављање Регистра 

Члан 52.
До успостављања Регистра, Министарство ће водити елек-

тронску базу квалификација.
По успостављању Регистра Агенција преузима базу из става 1. 

овог члана и води је кроз подрегистар националних квалификација. 

Престанак важења других прописа

Члан 53. 
Даном почетка рада Агенције у складу са овим законом пре-

стају да важе:
1) одредбе чл. 17 –19, 24 –27, 42. и 65. Закона о образовању

одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 88/17  – др. закон), 
у делу који се односи на поступак за издавање одобрења другој 
организацији која обавља делатност и има седиште на територији 
аутономне покрајине;

2) одредба члана 41. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17).

Подзаконски акт донет на основу члана 17. Закона о образо-
вању одраслих примењиваће се до доношења подзаконског акта у 
складу са овим законом.

Даном почетка рада ENIC/NARIC центра у складу са овим 
законом престају да важе:

1) одредбе члана 130. став 1. у делу који се односи на при-
знавање стране високошколске исправе ради запошљавања, члана 
131. став 3. у делу у којем је прописано да је ENIC/NARIC центар 
организациона јединица Министарства, члана 131. став 4. и члана 
133. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 
88/17);

2) одредбе чл. 86 –89. Закона о средњем образовању и васпи-
тању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17);

3) одредбе чл. 96 –99. Закона о основном образовању и васпи-
тању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17).

Ступање на снагу

Члан 54.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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