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ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА 

 
Питање: Који су услови за стицање звања која наставник може да стекне 
током рада и професионалног развоја? 
 
Одговор: Услови за стицање звања која наставник, васпитач и стручни 
сарадник може да стекне током рада и професионалног развоја утврђени су 
чл. 25-29. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, 
бр. 81/17 и 48/18). 
 За свако од побројаних звања прописани су посебни услови под којима 
се оно стиче. 
 За стицање звања педагошког саветника потребно је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник: 

1) поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (у 
даљем тексту: лиценца); 

2) има најмање осам година радног искуства у обављању образовно 
васпитног рада у установи; 

3) показује висок степен компетентности у образовно-васпитном раду 
(наставник), односно висок степен остварености образовно-васпитних 
циљева у односу на почетно стање и услове рада (васпитач и стручни 
сарадник); 

4) истиче се у свим активностима стручног усавршавања које организује 
установа 

5) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада; 
6) зна страни језик: енглески, руски, француски, немачки, шпански или 

италијански језик (у даљем тексту: страни језик) на нивоу А2 Заједничког 
европског језичког оквира; 

7) користи рачунар у раду (употреба једног од програма за обраду текста, 
за табеларно израчунавање, за израду презентација и коришћење интернета 
у функцији образовно-васпитног рада). 
 За стицање звања самосталног педагошког саветника наставник, 
васпитач и стручни сарадник треба да: 

1) поседује лиценцу; 
2) има најмање 10 година радног искуства у обављању образовно 

васпитног рада у установи и најмање две године рада у звању педагошког 
саветника; 

3) показује висок степен компетентности у образовно-васпитном раду 
(наставник), односно висок степен остварености образовно-васпитних 
циљева у односу на почетно стање и услове рада (васпитач и стручни 
сарадник); 

4) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада: 
5) савлада програм за ментора приправника, од 70 бодова, или одобрене 
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програме којима стиче компетенције за обучавање других наставника, 
васпитача и стручних сарадника, од најмање 70 бодова; 

6) зна страни језик на нивоу А2 Заједничког европског језичког оквира; 
7) користи рачунар у раду (употреба једног од програма за обраду текста, 

за табеларна израчунавања, за израду презентација и коришћење интернета 
у функцији образовно-васпитног рада). 
 Наставник, васпитач и стручни сарадник може стећи звање вишег 
педагошког саветника ако: 

1) поседује лиценцу; 
2) има најмање 12 година радног искуства у обављању образовно 

васпитног рада у установи и најмање две године рада у звању самосталног 
педагошког саветника; 

3) показује натпросечан степен компетентности у образовно-васпитном 
раду (наставник), односно натпросечан степен остварености образовно-
васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада (васпитач и 
стручни сарадник); 

4) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада; 
5) оствари различите одобрене програме извођењем обуке у трајању од 

најмање 100 сати у својству реализатора програма или предавача; 
6) зна страни језик на нивоу Б1 Заједничког европског језичког окивра; 
7) користи рачунар у раду (употреба једног од програма за обраду текста, 

за табеларна израчунавања, за израду презентација и коришћење интернета 
у функцији образовно-васпитног рада). 
 Да би стекао звање високог педагошког саветника, наставник, 
васпитач и стручни сарадник треба да: 

1) поседује лиценцу; 
2) има    најмање   15   година   радног   искуства   у   обављању образовно- 

васпитног рада и најмање три године рада у звању вишег педагошког 
саветника; 

3) оствари   различите  одобрене  програме извшењем  обуке  у  трајању од 
преко 120 сати у својству реализатора програма или предавача; 

4) постиже  натпросечан  степен  компетентности  у  образовно-васпитном 
раду (наставник), односно натпросечан степен остварености образовно-
васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада (васпитач и 
стручни сарадник); 

5) иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада; 
6) буде аутор или коаутор одобреног програма који се остварује; 
7) зна један страни језик на нивоу А2, а други на нивоу Б1 Заједничког 

европског језичког оквира; 
8) користи рачунар у раду (употреба једног од програма за обраду текста, 

за табеларна израчунавања, за израду презентација и коришћење интернета 
у функцији образовно-васпитног рада); 

9) креира и остварује истраживачке активности од значаја за образовно 
васпитни рад. 

Уз наведени правилник су одштампана мерила за вредновање услова 
за стицање наведених звања, која чине његов саставни део. 
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