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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛОГОПЕДСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

I. УСТАВНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставнa основa за доношење Закона о логопедској делатности садржанa је у 

члану 97. Став 1. тачка 10. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 

98/2006), којим се утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, 

систем у областима здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге 

о деци, образовања, културе и заштите културних добара, спорта, јавног информисања; 

систем јавних служби;.   

 

II. ОЦЕНА СТАЊА И ОСНОВНА ПИТАЊА КОЈА СЕ УРЕЂУЈУ 

ПРЕДЛОЖЕНИМ ЗАКОНОМ И ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ДОНОШЕЊЕМ 

ЗАКОНА ПРОИСТЕЋИ 

 

Студије логопедије (основне и мастер академске студије) у Републици Србији 

образују стручњаке (у даљем тексту: логопеди) за рад на превенцији, откривању, 

дијагностиковању, терапији поремећаја вербалне и/или невербалне комуникације и 

поремећаја орално-ларингеалних функција код особа свих узраста у складу са 

прописима и програмима које наводи Светска здравствена организација (WHO), 

Америчка асоцијација логопеда (ASHA) и Европска асоцијација логопеда (CPLOL). 

Осим клиничким деловањем логопеди се баве и примењеним и фундаменталним 

научним истраживањима у наведеним подручјима. 

 

Логопедска делатност укључује: 

 

- превенцију, откривање, процену, дијагностику, интерпретацију и 

рехабилитацију: 

 

1. поремећаја предвербалне, вербалне и невербалне комуникације, језика 

(усменог и писаног), говора и гласа насталих услед различитих узрока, 

 

2. поремећаја орално-ларингеалних функција (гутања) и сродних поремећаја, 

 

3. поремећаја вербалне и/или невербалне комуникације особа са посебним 

потребама (интелектуалном ометеношћу, церебралном парализом и хроничним 

болестима, слепоћом и слабовидношћу, аутизмом, емоционалним тешкоћама), 
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- пружање услуга рехабилитације слушања-језика/говора и пружање 

саветодавних услуга особама са оштећеним слухом и њиховим породицама, 

 

- побољшање комуникативних и гласовних вештина (рад на усвајању правилног 

нагласка и прозодије речи, корекција изговора, подизање квалитета гласа код 

вокалних професионалаца, рад са особама из двојезичних средина и сл.), 

 

- процену, одабир и развој аугментативних и алтернативних комуникативних 

система и омогућавање тренинга употребе. 

 

Наведена делатност усмерена је ка откривању и отклањању свих споменутих  

поремећаја, а остварује се кроз поступке превенције, дијагностике, третмана и 

протетике, као и саветодавног рада и едукације. 

 

Логопедска делатност обавља се у: 

 

- оториноларинголошким, педијатријским, неуролошким, психијатријским 

клиникама, болницама и домовима здравља, 

- установама за ментално здравље и саветовалиштима, 

- геријатријским установама, 

- центрима за медицинску рехабилитацију, 

- центрима и специјалним установама за васпитање, образовање и 

рехабилитацију, као на пример: 

- центрима за рехабилитацију патологије говора, 

-установама за рехабилитацију особа са церебралном парализом и 

интелектуалном ометеношћу, 

- центрима за аутизам, 

- предшколским установама, 

- основним школама, 

- истраживачким центрима, 

- приватној пракси (приватним установама). 

 

Подручја деловања логопедске делатности: 

 

Подручја рада (радна места) логопеда не утичу на поступке логопеда нити 

подручје деловања логопедске делатности који су увек у функцији превенције, 

збрињавања, потпоре и рехабилитације особа са вербалним и/или невербалним 

комуникативним поремећајима. Логопедска делатност у здравству, образовању, 

социјалној заштити и приватној пракси обавља се на основама истог стручног рада 

логопеда који се у свом деловању разликује само према месту рада, али не и према 

садржају рада. 
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У већини земаља Европске уније логопедска делатност је призната и законодавно 

уређена на начин којим су уклоњени недостаци са којима се сусрећемо у Србији.  

 

Логопедска делатност у Италији, Француској, Белгији, Финској, Холандији, 

Норвешкој везана је за министарство надлежно за здравство, у Немачкој и Аустрији за 

министарство надлежно за здравство и/или социјалну заштиту, у Мађарској и Шпанији 

за различита министарства зависно од места обављања логопедске делатности. 

 

Логопедска делатност у законодавству Републике Србије посредно се јавља у 

низу прописа који уређују подручје здравства, образовања и социјалне заштите. 

 

Посматрајући програмску оријентацију Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију Универзитета у Београду, студијски програм логопедије је 

интердисциплинаран. Великим делом наставни план и програм обухвата предмете 

одређених грана медицинске науке, једним делом лингвистике, психологије и 

педагогије и уже струке, односно логопедије. Највећи део практичне наставе обавља се 

у установама здравствене и социјалне заштите, а затим и у установама васпитања и 

образовања. 

 

Према сазнањима Удружења логопеда Србије од укупног броја запослених 

логопеда 70% логопеда ради у систему здравства, 5% до 10% у систему социјалне 

заштите, 10% логопеда запослено је у установама васпитања и образовања (вртићи, 

школе) и 10 % у истраживачким центрима и приватној пракси. 

 

Законодавство Републике Србије логопедску делатност и логопеде одређује као 

звање на појединим подручјима са називом стручног сарадника или здравственог  

сарадника, уређујући посебним подзаконским актима, правилницима и смерницама 

надлежних министарстава њихова места рада кроз стандарде и нормативе одређених 

односа унутар здравства, васпитања, образовања и социјалне заштите. 

 

Научно и практично је доказана потреба одређених сарадничких делатности у 

систему здравства у које неизоставно спадају и логопеди са својим превентивним, 

супортивним и (ре)хабилитационим усмерењем како би се могло применити начело 

свеобухватности у превенцији и лечењу телесних и душевних поремећаја. 

 

Наиме, познато је и научно доказано да је способност комуникације (вербалне 

и/или невербалне) неизоставна вештина у животу човека, а њен нарушен развој или 

нестанак комуникативних способности услед различитих оштећења и обољења чине 

особу неспособном за самосталан живот и рад. Стога, да би рехабилитација (односно 

хабилитација) особа била успешна, уз медицинско лечење и физиотерапију, 
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неизоставна је логопедска рехабилитација, односно логопедска делатност као општа 

делатност од интереса за Републику Србију. 

 

Опште здравље, па тако и ментално здравље у које свакако спада способност и 

вештина комуникације (вербалне и невербалне) глобални је циљ прокламован актима 

Светске здравствене организације. Логопеди као стручњаци за рад у подручју 

(ре)хабилитације патологије гласа, језика, говора и слушања, тј. вербалне и невербалне 

комуникације могу и намеравају да понуде највише што се може да би се 

прокламовани светски и друштвени циљ достигао како на локалном тако и на 

глобалном нивоу. Да би логопедска струка могла да мобилише све своје могућности на 

најделотворнији начин, а уз максималну заштиту популације којој је њихова заштита 

потребна и корисна, потом заштиту квалитета услуге, њихово деловање треба да се 

темељи на законом утврђеним правилима. 

 

Стога је доношење закона нужно јер ће се уредити деловање логопеда, стандард 

њиховог образовања и услови за обављање делатности. 

 

Овим предлогом закона уређује се садржај и начин деловања логопеда и 

логопедске делатности као опште делатности од интереса за Републику Србију, уређују 

се услови за стицање одобрења за самосталан рад потом услови за обављање 

делатности, уређују се услови и начини спровођења надзора над радом логопеда – 

приправника и контроле квалитета пружених логопедских услуга, уређују се услови за 

целоживотним стручним образовањем и обнављањем одобрења за самосталан рад, те 

се уређује и оснивање Српске логопедске коморе као независне струковне 

организације са својством правног лица и јавним овлашћењима. 

 

Циљ оснивања Српске логопедске коморе као струковне самосталне организације 

логопеда јесте усмеравање професионалног развоја струке, промовисање, заступање и 

усклађивање интереса логопеда као и заштита над савесним, одговорним и законитим 

радом логопеда. Предлогом се уређује обавезно удруживање логопеда у Српску 

логопедску комору. 

 

 

III. ОЦЕНА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ 

ЗАКОНА 

 

За оснивање и почетак рада Српске логопедске коморе потребно је у 2017. години 

обезбедити __________ динара из државног буџета Републике Србије, а остале 

трошкове обезбедиће Удружење логопеда Србије. 
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IV. ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ЛОГОПЕДСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПО 

ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Због потребе усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније 

на подручју уређења професије логопеда складно члану __. Пословника Владе 

Републике Србије предлаже се доношење Закона о логопедској делатности по хитном 

поступку. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЛОГОПЕДСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Законом уређује се садржај и начин деловања, стандард образовања, услови 

за обављање логопедске делатности, дужности, стручни надзор над радом мастера 

логопедије и дипломираних логопеда, и стручни надзор над спровођењем логопедске 

делатности у Републици Србији као делатности од јавног интереса за Републику 

Србију. 

 

Одредбе овог Закона које се односе на мастере логопедије примењују се на 

одговарајући начин и на дипломиране логопеде који учествују у процесу пружања 

логопедских услуга. 

 

Изрази који се користе у овом Закону и прописима који се доносе на основу њега, 

без обзира да ли су коришћени у мушком или женском роду, обухватају на једнак 

начин мушки и женски род. 

 

Члан 2. 

 

Поједини појмови у смислу овога Закона имају следеће значење: 

 

1. логопедска делатност је систем појединачно или групно усмерених 

логопедских поступака, мера и средстава утемељених на начелима и спознајама 

логопедске науке и праксе која обухвата превенцију и саветодавни рад, логопедску 

дијагностику, логопедски третман и саветодавни рад, едукативне активности, 

логопедска стручна и научна истраживања и логопедску евалуацију; 

 

2. превенција и саветодавни рад је јавни рад усмерен ка упознавању јавности са 

тешкоћама језичко-говорно-гласовне комуникације, узроцима и важношћу превенције, 

раног откривања и уклањања таквих тешкоћа потом саветодавни рад у сврху 

спречавања настанка језичко-говорно-гласовних поремећаја, као и организовање 

правовремених (тријажних) логопедских прегледа деце предшколског и школског 

узраста и одраслих; 

 

3. логопедска дијагностика је утврђивање језичко-говорно-гласовних 

способности и потенцијала појединаца, примена диференцијално дијагностичких 

поступака, процена развијености (пред)вештина за читање, писање као и процена 
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математичких вештина, процена за потребе рехабилитације слушања, процена 

комуникативних поремећаја, орофацијална миофункционална процена, процена 

способности гутања и гласа, процена потребе аугментативне и алтернативне 

комуникације и планирање и спровођење логопедских третмана; 

 

4. логопедски третман и саветодавни рад је примена специјализованих метода 

и поступака индивидуалног или групног рада са децом и/или одраслим особама са 

поремећајима језичке-говорно-гласовне комуникације, поремећаја читања, писања и 

математичких вештина, рехабилитација особа код којих је након медицинских захвата 

(и без њих) потребан рад на успостављању и/или побољшању квалитета гласа, говора и 

језика, побољшање комуникативних и гласовних вештина и ефикасност (нпр. усвајање 

правилног нагласка и прозодије речи, корекција изговора, подизање квалитета гласа 

код вокалних професионалаца, рад са особама из двојезичних средина и сл.), 

рехабилитација слушања глувих и наглувих особа, орофацијална миофункционална 

терапија, терапија тешкоћа гутања, полисензорна стимулација код особа у 

полувегетативном стању и минимално свесном стању, одређивање протетичких и 

других помоћних уређаја за успостављање и/или побољшање квалитета слушања, 

гласа, говора и језика те препорука терапијских поступака и дугорочног праћења; 

 

5. едукативна активност је образовање појединаца и групе општим и 

специфичним логопедским знањима и вештинама; 

 

6. логопедска стручна и научна истраживања обухватају комуникативно 

језичко-говорно-гласовне процесе и стања појединаца и групе с циљем да се продубе 

знања о законитостима комуникативног деловања као и процеса и стања појединаца са 

поремећајем храњења и гутања; 

 

7. логопедска евалуација је процена свих логопедских и других поступака и 

третмана који се тичу појединца и/или групе; 

 

8. Српска логопедска комора је самостална и независна организација мастер 

логопеда и дипломираних логопеда са својством правне особе и јавним овлашћењима. 

 

Члан 3. 

 

Сврха логопедске делатности јесте унапређење квалитета живота и комуникације 

појединаца, група и заједнице. 

Логопедска делатност спроводи се у делатности здравства, науке, васпитања, 

образовања и социјалне заштите. 
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II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛОГОПЕДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

 

Право на обављање логопедске делатности имају мастери логопедије и 

дипломирани логопеди који су уписани у Именик Српске логопедске коморе и имају 

одобрење за самосталан рад (лиценца). 

 

Дипломирани логопеди имају право на обављање логопедске делатности само 

под надзором мастера логопедије. 

 

Члан 5. 

 

Општи услови за обављање логопедске делатности су: 

-завршене основне/мастер студије на Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију Универзитета у Београду у Републици Србији или нострификована 

диплома страног факултета,  

- положен стручни испит, 

- држављанство Републике Србије, 

- знање српског језика у говору и писму, 

- упис у Именик Српске логопедске коморе, 

- одобрење за самосталан рад. 

 

Изузетно од одредбе став 1. тачка 3. овога члана, странци могу обављати 

логопедску делатност у Републици Србији према прописима који уређују рад странаца 

у Републици Србији. 

Испуњавање услова из става 1. овог члана утврђује Српска логопедска комора у 

поступку давања одобрења за самосталан рад. 

 

Изузетно од става 1. тачка 2. овог члана Закона положен стручни испит као 

општи услов за обављање логопедске делатности не односи се на држављане држава 

чланица Европске уније. 

 

Држављани држава чланица Европске уније морају познавати српски језик 

најмање на нивоу који је потребан за несметану и нужну комуникацију са корисником 

логопедске услуге. 
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III. ПРЕСТАНАК ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛОГОПЕДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 6. 

 

Мастеру логопедије и дипломираном логопеду престаје право на обављање 

логопедске делатности ако: 

 

1. изгуби српско држављанство, 

2. изгуби пословну способност, 

3. постане трајно здравствено неспособан за обављање логопедске делатности, 

4. му је изречена заштитна мера забране обављања логопедске делатности, 

5. је дисциплинском казном тела Српске логопедске коморе изгубио право на 

обављање логопедске делатности. 

 

 

IV. ОДОБРЕЊЕ ЗА САМОСТАЛАН РАД 

 

Члан 7. 

 

Мастеру логопедије и дипломираном логопеду који је уписан у Именик мастера 

логопедије, односно Именик дипломираних логопеда, Српска логопедска комора даје 

одобрење за самосталан рад. 

Одобрењем за самосталан рад доказује се стручна оспособљеност мастера 

логопедије, односно дипломираног логопеда за самостално обављање логопедске 

делатности на подручју Републике Србије. 

О давању одобрења из става 2. овог члана Српска логопедска комора одлучује 

решењем против којег није дозвољена жалба, већ се против њега може покренути 

управни спор. 

Мастерима логопедије-странцима Српска логопедска комора даје одобрење за 

самосталан рад на време одређено прописима који уређују рад странаца у Републици 

Србији. 

Услове за давање одобрења за самосталан рад мастера логопедије прописује 

општим актом Српска логопедска комора. 

 

Члан 8. 

 

Мастери логопедије и дипломирани логопеди имају право и обавезу стручног 

усавршавања, сталним обнављањем стечених знања и усвајањем нових знања и 

вештина, у складу са најновијим достигнућима и сазнањима из подручја логопедије. 
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Мастери логопедије и дипломирани логопеди у обавези су да на сваких шест 

година прођу проверу стручности при Српској логопедској комори ради обнављања 

одобрења за самосталан рад на пословима логопедске делатности. 

Услове за обнављање и одузимање одобрења за самосталан рад мастера 

логопедије и дипломираних логопеда прописује општим актом Српска логопедска 

комора. 

 

Члан 9. 

 

Трајно стручно усавршавање спроводи се учествовањем на стручним 

семинарима, едукацијама и стручним скуповима. 

Послодавац је у обавези да омогућити мастеру логопедије односно 

дипломираном логопеду стручно усавршавање у опсегу потребном за обнављање 

одобрења за самосталан рад. 

Садржај, рокове и поступак трајног стручног усавршавања мастера логопедије 

односно дипломираних логопеда општим актом прописује Српска логопедска комора. 

 

 

V. ПРИПРАВНИЦИ 

 

Члан 10. 

 

Након завршеног образовања мастери логопедије односно дипломирани логопеди 

у обавези су да се оспособе за самосталан рад. 

Приправнички стаж мастера логопедије односно дипломираних логопеда траје 

годину дана, а обавља се у здравственим установама, установама за васпитање, 

образовање и рехабилитацију, основним школама, предшколским установама, 

домовима социјалне заштите и у другим правним лицима који пружају логопедске 

услуге. 

Правна лица из става 2. овог члана која пружају логопедске услуге у обавези су 

да примају мастере логопедије односно дипломиране логопеде на приправнички стаж 

према мерилима које ће правилником уз претходно прибављено мишљење Српске 

логопедске коморе утврдити министар надлежан за здравствену заштиту (у даљем 

тексту: министар). 

Приправнички стаж може да се обавља код мастера логопедије који обавља 

приватну праксу, који има најмање пет година радног искуства у струци и који је за то 

овлашћен од стране министра. 

Након обављеног приправничког стажа мастери логопедије односно 

дипломирани логопеди полажу стручни испит пред комисијом министарства 

надлежног за здравствену заштиту (у даљем тексту: Министарство). 
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Услови за обављање приправничког стажа и полагање стручног испита не односе 

се на држављане држава чланица Европске уније. 

Садржај и начин спровођења приправничког стажа, уз претходно прибављено 

мишљење Српске логопедске коморе правилником прописује министар. 

 

 

Члан 11. 

 

На мастере логопедије односно дипломиране логопеде приправнике на 

одговарајући начин се примењују одредбе овога Закона о чувању професионалне тајне, 

о стицању и престанку права на обављање логопедске делатности потом друге одредбе 

којима се уређује положај мастера логопедије односно дипломираних логопеда осим 

ако овим Законом није другачије одређено. 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБАВЉАЊЕ ЛОГОПЕДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 12. 

 

Мастер логопедије односно дипломирани логопед може да обавља логопедску 

делатност у радном односу или у приватној пракси. 

Мастер логопедије и дипломирани логопед у радном односу обављају логопедску 

делатност у установама у којима се обавља делатност здравства, науке, васпитања и 

образовања и социјалне заштите. 

Више мастера логопедије који обављају приватну праксу могу се удружити у 

групну приватну праксу. 

Услове за оснивање групне приватне праксе из става 3. овога члана уз претходно 

прибављено мишљење Српске логопедске коморе правилником прописује министар. 

 

Члан 13. 

 

Приватну праксу може самостално да обавља мастер логопедије под следећим 

условима: 

– да има образовање прописано овим Законом, 

– да има положен стручни испит, 

– да има одобрење за самосталан рад, 

– да је држављанин Републике Србије, 

– да је радно способан за обављање приватне праксе, 

– да је потпуно пословно способан, 

– да располаже одговарајућим простором, 

– да располаже одговарајућом опремом. 
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Захтев за обављање приватне праксе мастер логопедије подноси Министарству. 

Министар решењем одлучује о испуњавању услова за обављање приватне праксе 

из става 1. овог члана. 

Против решења из става 3. овог члана жалба није дозвољена, већ се против тог 

решења може покренути управни спор. 

Услови за обављање приватне праксе мастера логопедије у погледу простора и 

опреме уз претходно прибављено мишљење Српске логопедске коморе правилником 

прописује министар. 

Услов положеног стручног испита из става 1. тачка 2. овог члана не односи се на 

држављане држава чланица Европске уније. 

Држављани држава чланица Европске уније морају познавати српски језик 

најмање на нивоу који је потребан за несметану и нужну комуникацију са корисником 

логопедских услуга. 

Странци могу да обављају приватну праксу према прописима који уређују рад 

странаца у Републици Србији, под условима из става 1. овог члана, изузев услова из 

тачке 4. истог става и ако испуњавају услов знања српског језика. 

 

Члан 14. 

 

Мастер логопедије који обавља приватну праксу може привремено обуставити 

рад. 

Рад се може привремено обуставити због болести, војне обавезе, ако је мастер 

логопедије изабран или именован на сталну дужност у одређеним телима државне 

власти, односно јединицама локалне самоуправе, ако за тај рад прима плату или ако се 

запосли у конзуларном или дипломатском представништву или због другог оправданог 

разлога. О тој чињеници мастер логопедије обавезан је да обавести Српску логопедску 

комору, ако је одсутан више од 30 радних дана непрекидно у току године. 

Мастер логопедије у обавези је да поднесе захтев за привременом обуставом рада 

најкасније у року од осам дана од истека рока из става 2. овога члана, односно у року 

од три дана од дана престанка разлога који га је у томе онемогућио. 

Привремена обустава рада може трајати најдуже четири године. 

Министар решењем одлучује о привременој обустави рада. 

Против решења из става 5. овог члана жалба није дозвољена, већ се против тог 

решења може покренути управни спор. 

 

Члан 15. 

 

Право на обављање приватне праксе престаје: 

– одјавом, 

– по сили закона, 
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– и решењем министра. 

 

Члан 16. 

 

О престанку обављања приватне праксе одјавом решења одлучује министар. 

Против решења из става 1. овог члана жалба није дозвољена, већ се против тог 

решења може покренути управни спор. 

 

Члан 17. 

 

Право на обављање приватне праксе по сили закона престаје ако особа која има 

одобрење за рад: 

1. умре, 

2. изгуби трајно радну способност за обављање послова, 

3. изгуби пословну способност потпуно или делимично, 

4. изгуби одобрење за самосталан рад, 

5. почне да обавља другу самосталну делатност, 

6. заснује радни однос, односно почне да обавља другу самосталну делатност, 

осим у случају обуставе рада из члана 14. овог Закона, 

7. изгуби право располагања простором, односно опремом, 

8. буде правоснажном судском пресудом осуђена на казну затвора дуже од шест 

месеци или јој је изречена заштитна мера забране обављања логопедске делатности. 

 

О престанку обављања приватне праксе по сили закона решењем одлучује 

министар. 

Против решења из става 2. овог члана жалба није дозвољена, већ се против тога 

решења може покренути управни спор. 

 

Члан 18. 

 

Министар решењем одлучује о престанку одобрења за обављање приватне 

праксе, ако се утврђени недостаци у обављању послова не отклоне у року одређеном 

решењем надлежног тела. 

 

Министар може решењем да одлучи о престанку одобрења за обављање приватне 

праксе мастеру логопедије ако: 

 

1. не поступи у складу са чланом 14. овог Закона, 

2. престане с радом без одобрења министра, 

3. не обавља послове лично. 

 



Удружење логопеда Србије 

 

 

Против решења из става 1. и 2. овог члана жалба није дозвољена, већ се против 

тог решења може покренути управни спор. 

 

Члан 19. 

 

Најнижу цену рада приватних мастера логопедије одређује Српска логопедска 

комора. 

Српска логопедска комора одобрава и појединачну цену логопедских услуга 

сваком мастеру логопедије који обавља приватну праксу. 

Мастер логопедије који обавља приватну праксу мора у простору обављања 

делатности да истакне ценовник својих логопедских услуга на доступном и видљивом 

месту. 

 

Члан 20. 

 

Мастер логопедије односно дипломирани логопед у обавези су у односу према 

кориснику логопедских услуга да поступају примењујући и поштујући одредбе 

Етичког кодекса логопедске делатности. 

 

Члан 21. 

 

Све што мастер логопедије односно дипломирани логопед у обављању 

логопедске делатности сазнају о кориснику логопедских услуга обавезни су да чувају 

као професионалну тајну. 

Податке из става 1. овог члана обавезни су  да чувају као професионалну тајну и 

друге особе којима су ти подаци доступни у обављању њихових делатности. 

Изузетно од одредбе става 1. овога члана, особе из става 1. и 2. овога члана у 

обавези су да податке које су добиле о кориснику логопедских услуга саопште на 

захтев Министарства, министарства надлежног за здравство, других тела државне 

управе у складу са посебним прописима, Српске логопедске коморе или судске власти. 

 

Члан 22. 

 

Начин вођења, чувања, прикупљања и располагања логопедском документацијом 

правилником ће прописати министар. 

 

Члан 23. 

 

Логопедске тестове и попис логопедских мерних инструмената који се користе у 

складу са стандардима логопедске делатности општим актом одредиће Српска 

логопедска комора. 
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Мастери логопедије су слободни у избору мерних инструмената и примени 

логопедских метода и техника у раду, осим кад је начин њихове употребе прописан 

општим актом Српске логопедске коморе. 

 

 

VII. СРПСКА ЛОГОПЕДСКА КОМОРА 

 

Члан 24. 

 

Српска логопедска комора (у даљем тексту: Комора) је самостална струковна 

организација са својством правног лица и јавним овлашћењима. 

Комора представља и заступа интересе мастера логопедије и дипломираних 

логопеда. 

Мастери логопедије и дипломирани логопеди који обављају логопедску 

делатност обавезно се удружују у Комору. 

Комора има свој грб, знак, печат и жигове. 

Седиште Коморе је у Београду. 

 

Члан 25. 

 

Комора обавља следећа јавна овлашћења: 

– решењем одлучује о давању, обнављању и одузимању одобрења за самосталан 

рад мастера логопедије, 

– води Именик мастера логопедије и Именик дипломираних логопеда у 

Републици Србији, 

– води Именик мастера логопедије који обављају приватну праксу у Републици 

Србији, 

– обавља стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних 

логопеда. 

 

Начин спровођења стручног надзора из става 1. тачка 4. овога члана уз претходну 

сагласност министра општим актом прописује Комора. 

 

Члан 26. 

 

Осим јавних овлашћења из члана 25. овог Закона Комора обавља и следеће 

послове: 

– прати, проучава и стручно надзире обављање логопедске делатности, 

– утврђује стандарде, нормативе за логопедску делатност, 

– одређује најнижу цену рада мастера логопедије који обављају приватну праксу, 
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– прописује начин оглашавања и начин истицања назива приватне праксе мастера 

логопедије, 

– утврђује пописе логопедских мерних инструмената и средстава, као и стандарда 

за њихову употребу и предузима мере заштите од њихове неовлашћене израде, 

дистрибуције и примене, 

– доноси Етички кодекс логопедске делатности, 

– прати и надзире спровођење професионалне логопедске етике и предузима 

мере, а посебно у случајевима притужби на рад мастера логопедије, 

– даје стручно мишљење током припреме прописа од утицаја на развој 

логопедске струке, 

– заступа чланове Коморе у заштити њихових професионалних интереса, 

– учествује у утврђивању и верификацији програма стручног усавршавања 

мастера логопедије и дипломираног логопеда, 

– прописује садржај, рокове и поступак трајног стручног усавршавања мастера 

логопедије и дипломираних логопеда, 

– подстиче и организује стручно усавршавање чланова Коморе, 

– сарађује са другим струковним удружењима, стручним и научним 

институцијама у земљи и иностранству, 

– сарађује са државним телима и телима јединица локалне самоуправе у 

решавању питања значајних за остваривање задатака логопедске делатности, 

– утврђује повреде радних дужности мастера логопедије и дипломираних 

логопеда, 

– утврђује дисциплинске мере за лакше и теже повреде радних дужности мастера 

логопедије и дипломираних логопеда, 

– спроводи дисциплински поступак и изриче мере за дисциплинске повреде 

дужности мастера логопедије и дипломираних логопеда, 

– брине за правну помоћ својим члановима, 

– сарађује са надлежним инспекцијама, 

– обавља и друге послове утврђене овим Законом, Статутом и другим прописима 

Коморе. 

 

Члан 27. 

 

Тела Коморе су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, председник и друга 

тела утврђена Статутом. 

Организација и тела Коморе, затим њихов састав, начин избора, права и 

дужности уређују се Статутом и другим општим актима Коморе. 

 

Члан 28. 

 

Комора има Статут. 
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Статут је основни општи акт Коморе који доноси Скупштина Коморе. 

На Статут Коморе сагласност даје министар. 

Статут Коморе мора да садржи одредбе о: називу и седишту, подручју на којем 

Комора делује, унутрашњој организацији, телима Коморе и њиховом саставу, 

овлашћењима, начину одлучивања, условима и начину избора и опозива, трајању 

мандата затим одговорности чланова, имовини и располагању с могућом добити, 

начину стицања имовине, остваривању јавности рада Коморе, чланству и чланарини, 

правима, обавезама и дисциплинској одговорности чланова, престанку рада Коморе, те 

поступку са имовином у случају престанка рада Коморе. 

 

Члан 29. 

 

Надзор над законитошћу рада Коморе у обављању њених јавних овлашћења 

спроводи Министарство. 

У спровођењу надзора из става 1. овог члана Министарство може од Коморе 

тражити одговарајуће извештаје и податке. 

Извештаје и податке из става 2. овог члана Комора је обавезна да достави 

министру у року од 30 дана или у истом року извести о разлозима због којих није у 

могућности да их достави. 

Комора је обавезна да министру поднесе годишње извештаје о раду до 1. марта 

текуће године, за претходну годину. 

 

 

Члан 30. 

 

Комора обавештава Министарство, друга тела државне управе и надлежна тела 

јединица локалне самоуправе, самоиницијативно или на њихов захтев, о стању и 

проблемима у логопедској струци и о мерама које би требало предузети ради 

унапређења логопедске струке. 

Комора сарађује са државним телима и телима локалне самоуправе у решавању 

проблема у логопедској струци. 

Комора одлучује о сарадњи са другим коморама, универзитетима и факултетима, 

средњошколским установама, удружењима и другим установама и организацијама у 

Републици Србији и иностранству. 

 

Члан 31. 

 

За остваривање својих циљева и извршавање задатака Комора стиче средства: 

– од накнаде за упис у именик логопеда, 

– од чланарине и 

– из других прихода остварених делатношћу Коморе. 
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Из државног буџета Републике Србије обезбеђују се средства за извршавање 

послова из члана 26. става 1. тачка 4. овог Закона које Комора обавља на основу јавних 

овлашћења. 

 

Члан 32. 

 

Комора води Именик мастера логопедије, Именик дипломираних логопеда у 

Републици Србији и Именик мастера логопедије који обављају приватну праксу у 

Републици Србији и друге евиденције одређене законом и Статутом. 

. 

Члан 33. 

 

Чланови Коморе обавезни су да уредно плаћају чланарину и подмирују друге 

обавезе према Комори. 

Висина чланарине утврђује се одлуком Скупштине Коморе. 

 

Члан 34. 

 

Оснивач Српске логопедске коморе је Министарство здравства и Удружење 

логопеда Србије. 

 

 

VIII. СТРУЧНИ НАДЗОР 

 

Члан 35. 

 

Комора обавља стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних 

логопеда код свих правних лица које обављају логопедску делатност у делу који се 

односи на логопедску делатност. 

Комора спроводи стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних 

логопеда који обављају логопедску делатност у приватној пракси и код приватног 

послодавца. 

Стручни надзор обухвата оцену стручности и етичности обављања логопедске 

делатности као и калитета и опсега извршених логопедских услуга. 

Комора је обавезна да спроводи стручни надзор и на предлог физичког или 

правног лица када за то постоје оправдани разлози. 

Поступак и начин спровођења стручног надзора уз претходну сагласност 

министра општим актом прописује Комора. 
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Члан 36. 

 

Стручни надзор спроводи Комисија за стручни надзор (у даљњем тексту: 

Комисија) коју именује Комора. 

Комисија из става 1. овог члана обавља следеће послове: 

1. Доноси стручна мерила за спровођење стручног надзора, 

2. Израђује годишњи план стручног надзора, 

3. Води евиденцију о спроведеном стручном надзору и предложеним, односно 

подузетим мерама, 

4. Израђује годишње извештаје о стручном надзору, 

5. Обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Коморе. 

 

Члан 37. 

 

За спровођење стручног надзора може се именовати мастер логопедије са 

одобрењем за самосталан рад и с најмање пет година радног искуства у струци. 

 

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

 

Новчаном казном у износу од __________ до ___________ динара казниће се за 

прекршај мастера логопедије ако: 

 

1. Обавља логопедску делатност супротно члану 4. овог Закона, 

 

2. Обавља приватну праксу супротно члану 13. овога Закона, 

 

3. Не испуни обавезу чувања професионалне тајне (члан 21. става 1), 

 

4. Онемогући или омета спровођење стручног надзора (члан 35), 

 

5. Не отклони недостатке утврђене стручним надзором. 
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X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 

Министарство здравља и Удружење логопеда Србије оснива Српску логопедску 

комору у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

 

Комора је обавезна да донесе Статут у року од шест месеци од дана оснивања. 

 

Члан 40. 

 

Мастери логопедије и дипломирани логопеди који по основи уговора о раду са 

установама или другим правним или физичким лицима обављају логопедску делатност 

или самостално обављају логопедску делатност могу и даље да обављају логопедску 

делатност под условом да у року од две године од дана ступања на снагу овог Закона 

стекну одобрење за самосталан рад сходно овом Закону. 

Мастери логопедије и дипломирани логопеди који имају положен стручни испит 

или су ослобођени обавезе полагања стручног испита или нису били у обавези да 

полажу стручни испит према важећим прописима, могу у року од две године од дана 

ступања на снагу овог Закона да се упишу у Именик Коморе која ће им након уписа 

издати одобрење за самосталан рад. 

 

Члан 41. 

 

Правилнике за чије је доношење овлашћен овим Законом министар доноси 

министар у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

 

Члан 42. 

 

Опште акте за чије је доношење овлашћена овим Законом Комора доноси Комора 

у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

 

Члан 43. 

 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, осим члана 5. става 4, члана 10. става 6. и члана 13. става 

6. овог Закона који ступају на снагу даном приступања Републике Србије Европској 

унији. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Уз чланове 1–3. 

 

Овим члановима уређује се предмет уређивања овог Закона, а то је садржај и 

начин деловања, стандард образовања, услови за обављање делатности, дужности, 

стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних логопеда и над 

спровођењем логопедске делатности у Републици Србији, као делатности од јавног 

интереса за Републику Србију. 

 

Општи циљ логопедске делатности је унапређивање квалитета живота појединца, 

групе и заједнице. 

 

Уз чланове 4–11. 

 

Овим члановима уређују се услови за обављање логопедске делатности и 

стандард образовања. 

Чланови садрже и одредбе о одобрењу за самосталан рад мастера логопедије и 

дипломираних логопеда. 

 

Мастеру логопедије и дипломираном логопеду који је уписан у Именик мастера 

логопедије, односно Именик дипломираних логопеда Српска логопедска комора даје 

одобрење за самосталан рад. 

Одобрењем за самосталан рад доказује се стручна оспособљеност мастера 

логопедије, односно дипломираног логопеда за самостално обављање логопедске 

делатности на подручју Републике Србије. 

Мастерима логопедије-странцима Српска логопедска комора даје одобрење за 

самосталан рад на време одређено прописима који уређују рад странаца у Републици 

Србији. 

Услови за давање одобрења за самосталан рад мастера логопедије прописује 

општим актом Српска логопедска комора. 

Овим члановима уређује се и питање стручног усавршавања мастера логопедије и 

дипломираних логопеда. Ова лица имају право и обавезу стручног усавршавања, 

сталним обнављањем стечених знања и усвајањем нових знања и вештина, у складу са 

најновијим достигнућима и сазнањима из подручја логопедије. 

Мастери логопедије и дипломирани логопеди у обавези су да сваких шест година 

прођу проверу стручности при Српској логопедској комори ради обнављања одобрења 

за самосталан рад на пословима логопедске делатности. 

Услове за обнављање и одузимање одобрења за самосталан рад мастера 

логопедије и дипломираних логопеда прописује општим актом Српска логопедска 

комора. 
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Уз чланове 12–23. 

 

Наведеним члановима уређује се организација и начин обављања логопедске 

делатности. 

 

Мастер логопедије, односно дипломирани логопед може да обавља логопедску 

делатност у радном односу или у приватној пракси. 

Мастер логопедије и дипломирани логопед у радном односу обављају логопедску 

делатност у установама у којима се обавља делатност здравства, науке, васпитања и 

образовања и социјалне заштите. 

 

Уз чланове 24–34. 

 

Наведеним члановима уређује се Српска логопедска комора. 

Српска логопедска комора (у даљем тексту: Комора) је самостална струковна 

организација са својством правног лица и јавним овлашћењима. 

Комора представља и заступа интересе мастера логопедије и дипломираних 

логопеда. 

 

 Комора обавља следеће јавна овлашћења: 

– решењем одлучује о давању, обнављању и одузимању одобрења за самосталан 

рад мастера логопедије, 

– води Именик мастера логопедије и Именик дипломираних логопеда у 

Републици Србији, 

– води Именик мастера логопедије који обављају приватну праксу у Републици 

Србији, 

– обавља стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних 

логопеда. 

 

Уз чланове 35–37. 

 

Наведеним члановима уређује се стручни надзор. 

 

Српска логопедска комора обавља стручни надзор над радом мастера логопедије 

и дипломираних логопеда код свих правних лица које обављају логопедску делатност у 

делу који се односи на логопедску делатност. 

Комора спроводи стручни надзор над радом мастера логопедије и дипломираних 

логопеда који обављају логопедску делатност у приватној пракси и код приватног 

послодавца. 

Стручни надзор обухвата оцену стручности и етичности обављања логопедске 

делатности као и квалитета и опсега извршених логопедских услуга. 



Удружење логопеда Србије 

 

 

Уз члан 38. 

 

Наведени члан садржи казнене одредбе. 

 

Уз чланове 39–42. 

 

Наведени чланови садрже прелазне и завршне одредбе. 

 

Уз члан 43. 

 

Уређује се дан ступања Закона на снагу. 


