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На осно ву чла на 136. став 2. За ко на о елек трон ским ко му ни-

ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/10), на  пред лог Ре пу-
блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је,

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
до но си

ПРА  ВИЛ  НИК 

о усло ви ма у по гле ду ка дро ва, опре ме и про сто ра ко је 
мо ра да ис пу ња ва при вред но дру штво, пред у зе ће или 
дру го прав но ли це за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња 
ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, 
при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не 

опре ме и тер ми нал не опре ме

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју усло ви у по гле ду ка-

дро ва, опре ме и про сто ра ко је мо ра да ис пу ња ва при вред но дру-
штво, пред у зе ће или дру го прав но ли це за вр ше ње ме ре ња и ис-
пи ти ва ња ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, 
при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и 
тер ми нал не опре ме. 

Члан 2.
Ме ре ња и ис пи ти ва ња ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них 

мре жа и услу га, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка-
ци о не опре ме и тер ми нал не опре ме мо же да вр ши при вред но дру-
штво, пред у зе ће и дру го прав но ли це ко је:

1) има се ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
2) има нај ма ње три за по сле на ли ца са ви со ким обра зо ва-

њем сте че ним на сту ди ја ма дру гог сте пе на елек тро тех нич ке стру-
ке (ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер, спе ци ја ли стич ке ака-
дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је), од но сно на 
основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и нај ма-
ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци на по сло ви ма ме ре ња и 
ис пи ти ва ња ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, 
при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и 
тер ми нал не опре ме;

3) има од го ва ра ју ћа сред ства и опре му за ме ре ња и ис пи ти-
ва ња ко ја је ка ли бри са на и у скла ду са  од го ва ра ју ћом пре по ру ком 
ITU-T се ри је О, од но сно од го ва ра ју ћим ISO/IEC  стан дар дом;

4) има од го ва ра ју ћи про стор за сме штај и рад опре ме и об ра-
ду ре зул та та ме ре ња;

5) је акре ди то ва но код над ле жног акре ди та ци о ног те ла за по-
сло ве ме ре ња и ис пи ти ва ња.

При вред но дру штво, пред у зе ће и дру го прав но ли це ис пу ња-
ва усло ве из ста ва 1. тач ка 5) овог чла на ако му је до де љен акт о 
акре ди та ци ји ко јим се утвр ђу је ком пе тент ност да оба вља по сло-
ве из оби ма акре ди та ци је у скла ду са  од го ва ра ју ћом пре по ру ком 
ITU-T се ри је О, од но сно од го ва ра ју ћим ISO/IEC  стан дар дом. 

Члан 3.
Ми ни стар ство во ди ажу ран ре ги стар овла шће них ли ца са по-

да ци ма о оспо со бље но сти за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња и чи-
ни га до ступ ним на сво јој Ин тер нет стра ни ци у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју елек трон ске ко му ни ка ци је.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Ми ни стар,
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На осно ву чла на 129. став 6. За ко на о осно ва ма си сте ма обра-

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11), 
Ми ни стар про све те и на у ке до нео је

ПРА  ВИЛ  НИК

о стал ном струч ном уса вр ша ва њу и сти ца њу зва ња 
на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се: об ли ци струч ног уса вр ша-

ва ња, при о ри тет не обла сти за струч но уса вр ша ва ње за пе ри од 
од три го ди не, про гра ми и на чин ор га ни зо ва ња стал ног струч ног 
уса вр ша ва ња; усло ви, ор ган ко ји од лу чу је о сти ца њу зва ња и по-
сту пак на пре до ва ња у то ку уса вр ша ва ња на став ни ка, вас пи та ча и 
струч них са рад ни ка; обра зац уве ре ња о по ха ђа ном струч ном уса-
вр ша ва њу и дру га пи та ња од зна ча ја за раз вој си сте ма струч ног 
уса вр ша ва ња.

Члан 2.
Про фе си о нал ни раз вој је сло жен про цес ко ји под ра зу ме ва 

стал но раз ви ја ње ком пе тен ци ја на став ни ка, вас пи та ча и струч ног 
са рад ни ка ра ди ква ли тет ни јег оба вља ња по сла и уна пре ђи ва ња 
раз во ја де це и уче ни ка и ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. 

Са став ни и oбавезни део про фе си о нал ног раз во ја је струч-
но уса вр ша ва ње ко је под ра зу ме ва сти ца ње но вих и уса вр ша ва ње 
по сто је ћих ком пе тен ци ја ва жних за уна пре ђи ва ње вас пит но-обра-
зов ног, обра зов но-вас пит ног, вас пит ног, струч ног ра да и не ге де це 
(у да љем тек сту: обра зов но-вас пит ни рад).

Са став ни део про фе си о нал ног раз во ја је сте и раз вој ка ри је ре 
на пре до ва њем у од ре ђе но зва ње.

Члан 3.
Струч но уса вр ша ва ње на став ни ка, вас пи та ча и струч них са-

рад ни ка уста но ва пла ни ра у скла ду са по тре ба ма и при о ри те ти ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња де це и уче ни ка, при о ри тет ним обла сти ма 
ко је утвр ђу је ми ни стар над ле жан за по сло ве обра зо ва ња (у да љем 
тек сту: ми ни стар) и на осно ву са гле да ва ња ни воа раз ви је но сти 
свих ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка, вас пи та ча и струч ног 
са рад ни ка у уста но ви. 

По тре бе и при о ри те те струч ног уса вр ша ва ња уста но ва пла-
ни ра на осно ву ис ка за них лич них пла но ва про фе си о нал ног раз-
во ја на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка, ре зул та та са-
мо вред но ва ња и вред но ва ња ква ли те та ра да уста но ве, из ве шта ја 
о оства ре но сти стан дар да по стиг ну ћа, за до вољ ства уче ни ка и ро-
ди те ља, од но сно ста ра те ља де це и уче ни ка и дру гих по ка за те ља 
ква ли те та обра зов но-вас пит ног ра да.

Лич ни план про фе си о нал ног раз во ја на став ни ка, вас пи та ча 
и струч ног са рад ни ка са чи ња ва се на осно ву са мо про це не ни воа 
раз ви је но сти свих ком пе тен ци ја за про фе си ју на став ни ка, вас пи-
та ча и струч ног са рад ни ка (у да љем тек сту: ком пе тен ци је).

Члан 4.
Стал но струч но уса вр ша ва ње оства ру је се ак тив но сти ма ко је:
1) пред у зи ма уста но ва у окви ру сво јих раз вој них ак тив но сти, 

и то:
(1) из во ђе њем углед них ча со ва, од но сно ак тив но сти са ди-

ску си јом и ана ли зом;
(2) из ла га њем на са стан ци ма струч них ор га на и те ла ко је се 

од но си на са вла дан про грам струч ног уса вр ша ва ња или дру ги об-
лик струч ног уса вр ша ва ња ван уста но ве, при каз књи ге, при руч-
ни ка, ди дак тич ког ма те ри ја ла, струч ног члан ка, раз ли чи те вр сте 
ис тра жи ва ња, сту диј ско пу то ва ње и струч ну по се ту и др. са оба ве-
зном ди ску си јом и ана ли зом; 

(3) оства ри ва њем:
– ис тра жи ва ња (на уч на, ак ци о на, аd hoc и др.);
– про јек та обра зов но-вас пит ног ка рак те ра у уста но ви; 
– про гра ма од на ци о нал ног зна ча ја у уста но ви; 
– про гра ма огле да, мо дел цен тар;
– об ли ка струч ног уса вр ша ва ња ко ји је при пре мљен и оства-

рен у уста но ви у скла ду са по тре ба ма за по сле них;


