
 

На основу са чл. 22 став 1. тачка 4) и члана 27. став 1, Закона о Националном оквиру 
квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018 и 6/2020), на 
седници одржаној дана 29.09.2021. године Секторско веће доноси  

 

ОДЛУКУ 

о изради предлога стандарда квалификације 

 

1. Усваја се иницијатива за израду стандарда квалификације Дрогериста коју је 
поднела Привредна комора Србије, Ресавска 13-15, Београд. 

2. Ову одлуку доставити Агенцији за квалификације ради израде предлога 
стандарда квалификације из става 1. ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредна комора Србије из Београда, улица Ресавска 13-15 је поднела Иницијативу за 
развијање и усвајање стандарда за нову квалификацију Дрогериста, која се састоји од 
Елабората и Иницијалног предлога стандарда квалификације. 

Агенција за квалификације је на основу анализе достављеног елабората о оправданости 
квалификације и иницијалног предлога стандарда квалификације, израдила и 
доставила Секторском већу Препоруку о развоју стандарда квалификације бр. 611-1-
21/21, дана 15.07.2021. године. 

Увидом у достављени материјал Иницијативе и Препорукe о развоју стандарда 
квалификације, Секторско веће је нашло да стандард квалификације предложен датом 
Иницијативом није обухваћен другом квалификацијом. Закључено је да се у поступку 
израде стандарда квалификације Дрогериста и дефинисања исхода посебна пажња 
обрати на то да не дође до преклапања са исходима квалификације Фармацеутски 
техничар која је регулисане посебним законским прописима и у том смислу је потребно 
да Секторско веће за сектор здравства и социјалне заштите достави Агенцији за 
квалификације стручно мишљење, а које би требало уз ову одлуку приложити за даље 
поступање.  

Секторско веће даје препоруку Агенцији за квалификације да предложи измену и допуну 
Шифарника занимања додавањем новог занимања.  

Имајући у виду претходно наведено, као и на основу анализе достављене Иницијативе и 
пратеће документације, Секторско веће је утврдило оправданост потребе за развој 
стандарда квалификације Дрогериста, те је донета одлука као у изреци. 
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