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11000 Београд 

ДОПИС 

 

Поштовани/а, 

од 2007 године а након усвајања Болоњске декларације, на  државним универзитетима 

у Србији образују се Основне академске студије  физиотерапије у трајању 4 године 

(240 ЕСПБ) те Мастер академске студије у трајању од 1 године (300 ЕСПБ) и то на 

Медицинском факултету у Новом Саду и Државном универзитету у Новом Пазару. 

Од 1991 године Република Србија потписница је Међународне класификације 

занимања ( International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) Final 

definitions of major groups, sub-major groups, minor groups and unit groups Version 1.5: 

Subject to formal editing and correction of errors) те Међународне организације рада 

(ILO) које предвиђају  шифру 2264 Физиотерапеут ( за универзитетски образованог 

физиотерапеута - 240 ЕСПБ тј. најмање 4 године академских студија)  и шифру 3255 

Физиотерапеутски асистент и техничари за физиотерапију (који углавном имају 

заједничке описе послова).  

 

Акредитацијом поменутих студијских програма Србија постаје упоредива тј. њени 

здравствени радници (физиотерапеути) препознатљиви у европским и међународним 

оквирима што свакако представља добру основу за европске интеграције Републике 

Србије када је здравствени систем у питању и у складу је са европским препорукама о 

неопходном проценту високо образованог здравственог кадра у систему здравствене 

заштите. 

 

Препознајући ову потребу Министарство  здравља доноси Правилник о изменама и 

допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или 

одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, објављеног у 

Службеном Гласнику РС бр 102/2015од 11.12.2015. год. чиме је омогућено 

лиценцирање и релиценцирање здравствених радника који су завршили студије првог 

степена (основне струковне и основне академске студије утрајању од најмање три 

године), студије другог степена (дипломске академске студије – мастер, мастер 

струковне студије, специјалистичке струковне и специјалистичке академске студије).  
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У Правилнику о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника 

и здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 50/2006, 112/2009, 50/2010, 

31/2012 и 1/2016) члан 8.гласи: „По завршеном приправничком стажу здравствени 

радници и здравствени сарадници са високом школском спремом подносе писмену 

пријаву за полагање стручног испита испитној комисији коју министар надлежан за 

послове здравља образује при министарству надлежном за послове здравља, заједно са 

овереним преписом дипломе о завршеном факултету и овереном приправничком 

књижицом.“ Члан 10 гласи: „Испитне комисије за полагање стручног испита посебно 

се образују за: 6) здравствене раднике са стеченим високим образовањем на студијама 

првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 

студијама у трајању до четири године, са вишом и средњом школском спремом“. 

Лиценцирањем, након одрађеног приправничког стажа и положеног стручног испита 

ови здравствени профили постају регулисане професије на територији Републике 

Србије. 

  

У циљу преговора о приступању ЕУ,  те отварања поглавља 3. о пословном 

настањивању и слободи пружања услуга, Министарство просвете задужено је за 

поглавље 4. које предвиђа усвајање Закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација. Спискове регулисаних професија надлежним 

министарствима дужне су доставити релевантна комора и струковна удружења. 

Оснивањем студијских програма са европским и светским препорукама не добија се 

само квалитетнији, стручнији и ефикаснији кадар већ се олакшавају и преговори о 

приступању ЕУ.  

 

Стицањем лиценце здравствени радници са високим степеном образовања, који су 

своја звања стекли на Основним и Мастер студијама на државним универзитетима 

Републике Србије, добијају право на рад.  

Међутим, Законом о здравственој заштити Републике Србије, тачније Правилником о 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 

облицима здравствене делатности у одељку у погледу кадра овај здравствени кадар 

није предвиђен.  

 

Удружење дипломирамних физиотерапеута се у више наврата обраћало Министарству 

здравља и релевантним особама у њему, Министарству државне управе и локалне 

самоуправе те тадашњем председнику Владе Александру Вучићу са циљем да се 

размотри, измени и допуни поменути Правилник. Осим тога као струковно удружење, 
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доставили смо у више наврата ресорном министарству и релевантној комори предлог 

приправничког стажа за дипломиране физиотерапеуте.  

 Захваљујем се у име дипломираних физиотерапеута Србије и у своје лично име на 

разумевању, показаној спремности и жељи да се помогне у решавању овог проблема 

који мучи, сада већ, не мали број здравствених професионалаца.   

 

Као одговор на иницијативу за покретање измене и допуне поменутог Правилника, 

добили смо одговор помоћнице Министра здравља, начелника Сектора за организацију 

здравствене службе гђе. Мирјане Ћирић, да се ради на Измени и допуни Закона о 

здравственој заштити а самим тим и подзаконских аката и поменутог Правилника што 

смо схватили као знак да се здравство у Србији окреће и ка здравственим радницима 

као важном ресурсу. 

 

Међутим, након интензивних интерних састанака одржаних у Министарству здравља 

тј. Сектору за организацију здравствене службе и одлука донесених на њима, 

кандидати за полагање државног испита са завршеним Основним академским 

студијама физиотерапије, обавештени су да  немају право на приправнички стаж као ни 

приступ за полагање државног испита након одрађеног приправничког стажа уз 

образложење да нису предвиђени Правилником о приправничком стажу  (наведеном на 

почетку овог дописа). Самим тим, дипломирани здравствени радници, не могу стећи 

права на издавање лиценце те рад у струци у било ком облику како у земљи која их је 

школовала тако и ван ње. 

  

На жалост, ни један кандидат није добио ово обавештење у писаној форми већ само 

усмено, путем телефона,  као и сам председник Удружења дипломираних 

физиотерапеута Србије, потписник овог дописа. Мало је рећи колико је огорчења, 

разочарења, стрепње и осећаја неправде донела не само ова одлука већ и начи на који 

је она саопштена. 

 

Да ли су нам потребни високообразовани здравствени радници и њихов степен знања, 

стручности, одговорности и ефикасности као у Европи и свету или остајемо при кадру 

који најмање можемо да платимо? Да ли то грађани Србије заслужују? Треба ли нам 

квалитетна здравствена заштита и да ли је она могућа без квалитетног кадра? На који 

начин да зауставимо одлив квалитетних, младих, школованих кадрова? Уверена сам да 

ово није најбољи начин. 

 

С обзиром на горе наведено,овим путем молим да нам доставите писмено образложење 

Ваше одлуке на основу које наведени Правилник о лиценцирању и Правилник о 
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приправночком стажу више не важе, као и  Ваше препоруке и упутства о даљем 

поступању оштећених кандидата, њихових родитеља, удружења, струке итд. 

Мишљења сам да ова ситуација налаже да се наведени поступци детаљно образложе уз 

консултацију саме струке те Вас молим за утврђивање термина састанка са Вама како 

би се изнеле чињенице и оправдали ставови.  

 

Подсећамо и на законску обавезу писменог одговора на овај допис у предвиђеном року 

од дана пријема истог. 

У случаја одбијања или једноставног занемаривања нашег приговора и сугестија 

настојаћемо да искористимо све домаће законе и међународним правом дозвоњена 

средства за остварење својих права. 

 

С поштовањем, 

Душица Перовић 

председница УДФС-а 

Нови Сад, 21.07.2017. 

 

Достављено: 

 

1. Председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић 

2. Министар здравља, Асс. Др Златибор Лончар 

3. Помоћница министра здравља, начелник Сектора за организацију здравствене 

службе, Мирјана Ћирић  
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