
ШИФАРНИК НИВОА И ВРСТА КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

Шифарник нивоа и врста квалификација усклађен је са Законом о Националном оквиру 

квалификација у Републици Србији („Службени гласник РС, бр. 27/18 и 6/20), посебно имајући у 

виду да је овај начин шифрирања усклађен са структуром шифре квалификације која ће бити 

примењена у Јединственом информационом систему просвете односно Регистру националног 

оквира квалификација Републике Србије. 

Овим шифарником замењен је претходни Шифарник нивоа квалификација (из 2018. године), а 

садржи следеће измене: 

 Назив „Шифарник нивоа и врста квалификација“ усклађен је са променом назива обележја чији 

је назив „ниво и врста квалификације“. 

 Шифарник нивоа и врста квалификација се састоји од посебних шифара за ниво квалификације 

и за врсту квалификације. Нивои квалификације означавају се шифрама од 00 до 80, а врсте 

квалификација шифрама од 0 до 4, са следећим значењем ознака:  1- опште, 2 - стручно, 3 – 

академско, 4 – струковно, док се 0 користи за лица без квалификације, самим тим и без податка 

о врсти квалификације. 

 Опис нивоа и врсте квалификације за ниво 4 је измењен у делу еквиваленција, тако да је врсти 

„општа“, еквивалентно „средње гимназијско образовање у трајању од четири године, које је до 

ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало 

четвртом степену стручне спреме“, а врсти „стручна“ „образовање стечено завршавањем 

средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајању, као и образовање 

стечено у школи за талентоване ученике, које је до ступања на снагу Закона о Националном 

оквиру квалификација Републике Србије одговарало четвртом степену стручне спреме“.  

Шифарник нивоа и врста квалификација је структуриран према НОКС-у, тако да шифре нивоа и 

врста квалификација одговарају ниовима и поднивоима у НОКС-у на следећи начин: 

Ниво у НОКС-у - 1 2 3 4 5 6 7 8 

Подниво у 

НОКС-у 
- - 6.1 6.2 7.1 7.2 - 

Шифра нивоа 

квалификације 
00 10 20 30 40 40 50 61 61 62 62 71 71 72 80 

Шифра врсте 

квалификације 
0 1 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 

 

Упоредни приказ шифара за обележје ниво и врста квалификације, које је мењало назив заједно са 

шифарницима који су за њега коришћени, приказан је у табели која следи: 

 



Шифарник нивоа и врста квалификација* 
Шифарник нивоа 

квалификација** 

Шифарник степена  

стручне спреме*** 

Ниво и врста квалификације 
Врста и ниво 

квалификације 

Степен  

стручне спреме 

 Скраћени опис 
Шифра 

нивоа 

Шифра 

врсте 
Шифра Шифра Степен 

Без завршеног основног образовања (без квалификације) 00 0 / 

10 I Ниво 1 (основно образовање - опште) 10 1 10 

Ниво 2 (стручно оспособљавање до 1 године) 

20 2 20 Ниво 2 (образовање за рад до 2 године – стручно или  

неформално образовање од 120 – 360 сати обуке) 
20 II 

Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године или  

неформално образовање од најмање 960 сати обуке) 
30 2 30 30 III 

Ниво 4 (средње гимназијско образовање – опште, 4 године) 40 1 40 
40 IV 

Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године) 40 2 41 

Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко образовање – стручно, од 1 

до 2 године или неформално образовање од најмање шест месеци) 
50 2 50 50 V 

Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ) 61 3 60 
61 VI-1 

Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ) 61 4 61 
62 VI-2 

Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ) 62 3 62 
/ / 

Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ) 62 4 63 

Ниво 7, подниво 7.1 (ИАС или МАС, 300 - 360 ЕСПБ) 71 3 70 71 VII-1 

Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ) 71 4 71 / / 

Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ) 72 3 72 72 VII-2 

Ниво 8 (докторске студије – академске, +180 ЕСПБ) 80 3 80 80 VIII 

У примени: * од 24.08.2020. године; ** од 01.01.2019.до 23.08.2020. године; *** до 31.12.2018. године 


