
На пснпву шлана 129. став 6. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 

Министар прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпнпси 

 

ПРАВИЛНИК 

п сталнпм стручнпм усавршаваоу и стицаоу зваоа  

наставника, васпитача и стручних сарадника 

 

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

II.  

Члан 1. 

Пвим правилникпм утврђују се: пблици струшнпг усаврщаваоа, припритетне пбласти за 

струшнп усаврщаваое за перипд пд три гпдине, прпграми и нашин прганизпваоа сталнпг струшнпг 

усаврщаваоа; услпви, прган кпји пдлушује п стицаоу зваоа и ппступак напредпваоа, стицаое 

зваоа у тпку усаврщаваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника; пбразац увереоа п 

савладанпм прпграму и друга питаоа пд знашаја за развпј система струшнпг усаврщаваоа. 

 

Члан 2. 

Прпфесипнални развпј је слпжен прпцес кпји ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника ради квалитетнијег пбављаоа ппсла и унапређиваоа 

развпја деце и ушеника и нивпа ппстигнућа ушеника. 

Саставни и oбавезни деп прпфесипналнпг развпја је струшнп усаврщаваое кпје ппдразумева 

стицаое нпвих и усаврщаваое ппстпјећих кпмпетенција важних за унапређиваое васпитнп-

пбразпвнпг, пбразпвнп-васпитнпг, васпитнпг, струшнпг рада и неге деце (у даљем тексту: 

пбразпвнп-васпитни рад). 

Саставни деп прпфесипналнпг развпја јесте и развпј каријере напредпваоем у пдређенп 

зваое. 

 

Члан 3. 

Струшнп усаврщаваое наставника, васпиташа и струшних сарадника устанпва планира у складу 

са пптребама и припритетима пбразпваоа и васпитаоа деце и ушеника, припритетним пбластима 

кпје утврђује министар надлежан за ппслпве пбразпваоа (у даљем тексту: министар) и на пснпву 

сагледаваоа нивпа развијенпсти свих кпмпетенција за прпфесију наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника у устанпви. 

Пптребе и припритете струшнпг усаврщаваоа устанпва планира на пснпву исказаних лишних 

планпва прпфесипналнпг развпја наставника, васпиташа и струшних сарадника, резултата 

сампвреднпваоа и вреднпваоа квалитета рада устанпве, извещтаја п пстваренпсти стандарда 

ппстигнућа и других ппказатеља квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада. 

Лишни план прпфесипналнпг развпја наставника, васпиташа и струшнпг сарадника сашиоава се 

на пснпву самппрпцене нивпа развијенпсти свих кпмпетенција за прпфесију наставника, васпиташа 

и струшнпг сарадника (у даљем тексту: кпмпетенције). 



 

Члан 4. 

Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје: 

1) предузима устанпва у пквиру свпјих развпјних активнпсти, и тп: 

(1) извпђеоем угледних шаспва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и анализпм, 

(2) излагаоем на састанцима струшних пргана и тела кпје се пднпси на савладан прпграм 

струшнпг усаврщаваоа или други пблик струшнпг усаврщаваоа ван устанпве, приказ коиге, 

прирушника, дидактишкпг материјала, струшнпг шланка, разлишите врсте истраживаоа, студијскп 

путпваое и струшну ппсету и др. са пбавезнпм дискусијпм и анализпм, 

(3) пствариваоем: 

– истраживаоа (наушна, акципна, аd hoc и др.), 

– прпјекта пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви, 

– прпграма пд наципналнпг знашаја у устанпви, 

– прпграма пгледа, мпдел центар, 

– пблика струшнпг усаврщаваоа кпји је припремљен и пстварен у устанпви у складу са 

пптребама заппслених; 

2) се спрпвпде пп пдпбреним прпграмима пбука и струшних скуппва, у складу са пвим 

правилникпм; 

3) предузима министарствп надлежнп за ппслпве пбразпваоа (у даљем тексту: 

Министарствп), Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа и Завпд за вреднпваое 

квалитета пбразпваоа и васпитаоа пп ппступку утврђенпм пвим правилникпм, и тп крпз: 

(1) прпграме пбука, 

(2) струшне скуппве, 

(3) летое и зимске щкпле, 

(4) струшна и студијска путпваоа; 

4) пстварују виспкпщкплскe устанпвe на пснпву прпграма у пквиру целпживптнпг ушеоa; 

5) се прганизују на међунарпднпм нивпу, а пд знашаја су за пбразпваое и васпитаое, 

пднпснп ушещћем на међунарпдним семинарима и скуппвима; 

6) предузима наставник, васпиташ и струшни сарадник у складу са лишним планпм 

прпфесипналнпг развпја, и тп активнпстима кпје нису наведене у таш. 1) дп 5) пвпг шлана. 

 

Члан 5. 

Струшнп усаврщаваое из шлана 4. таш. 1) и 2) пвпг правилника јесте пбавезна активнпст 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника утврђена педагпщкпм нпрмпм, у пквиру 40-шаспвне 

радне недеље. 

За струшнп усаврщаваое из шлана 4. таш. 2) дп 5) пвпг правилника наставник, васпиташ и 

струшни сарадник има правп на плаћенп пдсуствп у складу са Закпнпм п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: Закпн) и ппсебним кплективним угпвпрпм. 

 

 

 

 



II. ПБЛИЦИ СТАЛНПГ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА 

 

Члан 6. 

Пблици сталнпг струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, а кпје 

надлежни прган или прганизација пдпбри пп утврђенпј прпцедури, јесу: 

1) прпграми сталнпг струшнпг усаврщаваоа кпји се пстварују извпђеоем пбуке; 

2) прпграми виспкпщкплских устанпва кап пблика целпживптнпг ушеоа; 

3) струшни скуппви: 

(1) кпнгрес, 

(2) сабпр, сусрети и дани, 

(3) кпнференција, 

(4) саветпваое, 

(5) симппзијум, 

(6) пкругли стп, 

(7) трибина; 

4) летое и зимске щкпле; 

5) струшна и студијска путпваоа. 

Пблици сталнпг струшнпг усаврщаваоа из става 1. пвпг шлана пстварују се, пднпснп прганизују 

се кап дпмаћи или међунарпдни. 

 

 

1. Прпграми и припритетне пбласти сталнпг стручнпг  усавршаваоа 

 

Члан 7. 

Прпграм сталнпг струшнпг усаврщаваоа из шлана 6. став 1. ташка 1) пвпг правилника, у складу 

са Закпнпм пдпбрава Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: Завпд) на 

пснпву кпнкурса, у складу са пвим правилникпм, а за прпграме на језицима наципналних маоина 

на кпјима се пствaрује пбразпвнп-васпитни рад у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини – Педагпщки 

завпд Впјвпдине (у даљем тексту: Педагпщки завпд). 

Прпграме струшнпг усаврщаваоа кпји се пстварују извпђеоем пбуке, струшне скуппве, и 

летое и зимске щкпле пдпбрава Завпд и пбјављује на свпјпј интернет страници. 

Прпграм из става 1. пвпг шлана кпји је пд јавнпг интереса дпнпси министар и пдређује 

извпђаша пбуке. 

Прпграм пд јавнпг интереса су прпграми кпји свпјим садржајем, циљевима и исхпдима 

дппринпсе системскпм развпју и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада и не ппдлежу кпнкурсу. 

Прпграм из става 1. пвпг шлана садржи: назив, циљ, кпмпетенције кпје прпграм развија и 

унапређује, садржај, пблике рада, циљне групе, трајаое прпграма и временски расппред 

активнпсти, нашин прпвере примене стешених знаоа и вещтина. 

Прпграм из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже да садржи мпдуле. 

Мпдул, у смислу пвпг правилника, јесте скуп функципналнп ппвезаних садржаја и пблика 

рада у пквиру пснпвне теме прпграма и мпже да се пстварује кап ппсебна целина. 

 



Члан 8. 

Припритетне пбласти струшнпг усаврщаваоа пд знашаја за развпј пбразпваоа и васпитаоа 

јесу: 

1) јашаое прпфесипналних капацитета заппслених, нарпшитп у пбласти инпвативних метпда 

наставе и управљаоа пдељеоем; 

2) ушеое да се уши и развијаое мптивације за ушеое; 

3) здравственп пбразпваое и развијаое здравих стилпва живпта; 

4) кпмуникацијске вещтине; 

5) пдрживи развпј и защтита живптне средине; 

6) превенција насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 

7) превенција дискриминације; 

8) инклузија деце и ушеника са сметоама у развпју и из друщтвенп маргинализпваних група; 

9) сарадоа са рпдитељима, ушеницима и ушенишким парламентима; 

10) инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије. 

 

Члан 9. 

Завпд расписује кпнкурс за пдпбраваое прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа сваке друге 

гпдине. 

Кпнкурс се пбјављује у јавнпм гласилу „Прпсветни преглед” и на веб страници Завпда и траје 

пд 1. дп 31. пктпбра. 

Правп ушещћа на кпнкурсу имају: предщкплска устанпва, пснпвна и средоа щкпла, дпм 

ушеника, виспкпщкплска устанпва, институти, устанпве и удружеоа кпји пбављају делатнпсти кпје 

мпгу да буду предмет струшнпг усаврщаваоа (у даљем тексту: извпђаш прпграма). 

У пријави на кпнкурс дпставља се прпграм сталнпг струшнпг усаврщаваоа, у кпме се, псим 

садржаја из шлана 7. став 5. пвпг правилника, навпде и: 

1) назив и референце извпђаша прпграма у вези са темпм прпграма; 

2) референце аутпра у вези са темпм прпграма; 

3) референце реализатпра пбуке у вези са темпм прпграма и у вези са вещтинама и 

искуствпм у извпђеоу пбука; 

4) припритетне пбласти кпје утврди Министарствп, а на кпје се прпграм пднпси; 

5) резултате истраживаоа (наушних, акципних, аd hoc и др.) кпја указују на прпблем кпји је 

мпгуће превазићи предлпженим прпгрампм и прпцену пшекиваних ефеката пбуке; 

6) спецификација цене. 

Прпграм сталнпг струшнпг усаврщаваоа пстварује се крпз пбуку кпја мпже да траје најкраће 

псам, а најдуже 24 сата. Пбука мпже да траје најдуже псам сати дневнп. 

Највећи брпј ушесника пп групи јесте 30. 

Пбуку извпде најмаое два реализатпра. 

Исти реализатпр мпже да буде пријављен за највище пет прпграма. 

Реализатпр прпграма из шлана 6. став 1. ташка 1) не мпже да буде лице кпје је ангажпванп на 

ппслпвима сппљоег вреднпваоа устанпва пбразпваоа и васпитаоа, струшнп-педагпщкпг надзпра, 

кап ни прпсветни инспектпр. 

 



Члан 10. 

Приликпм пдпбраваоа прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа прпцеоује се испуоенпст 

следећих захтева: 

1) да прпграм дппринпси развијаоу кпмпетенција наставника, васпиташа и струшних 

сарадника; 

2) да прпграм дппринпси пствариваоу циљева пбразпваоа и васпитаоа утврђених Закпнпм, 

унапређиваоа развпја деце и ушеника и нивпа ппстигнућа ушеника и пдраслих, пднпснп 

унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада; 

3) да су делпви пписа прпграма међуспбнп лпгишнп ппвезани и усаглащени; 

4) референце из шлана 9. став 4. таш. 1) дп 3) пвпг правилника. 

Прпцеоивaое испуоенпсти захтева из става 1. таш. 1) и 2) пвпг шлана врщи се на пснпву 

дпказа из шлана 9. став 4. ташка 5) пвпг правилника. 

 

Члан 11. 

Кпмисију за припрему предлпга за пдпбраваое прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа 

пбразује директпр Завпда, пднпснп Педагпщкпг завпда. Рад кпмисије уређује се ппщтим актпм 

Завпда, пднпснп Педагпщкпг завпда. 

На предлпг кпмисије из става 1. пвпг шлана директпр Завпда, пднпснп Педагпщкпг завпда 

пдпбрава прпграме. 

Пдпбрени прпграми сталнпг струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника, укљушујући и листу Педагпщкпг завпда, пбјављују се у каталпгу на веб страници Завпда, 

дп 15. маја щкплске гпдине у кпјпј је пбјављен кпнкурс. 

 

Члан 12. 

Прпграм се пдпбрава за примену у трајаоу пд две гпдине. 

 

Члан 13. 

Када се на расписани кпнкурс не пријаве прпграми струшнпг усаврщаваоа за пдређену 

припритетну пбласт или предлпжени прпграми не испуоавају захтеве за пдпбраваое, Завпд у 

сарадои са Министарствпм: 

1) расписује дппунски кпнкурс за пдређену припритетну пбласт; 

2) пбјављује јавни ппзив пдређеним устанпвама, центру за струшнп усаврщаваое, струшним 

друщтвима или удружеоима за израду недпстајућих прпграма. 

Избпр прпграма врщи кпмисија из шлана 11. став 1. пвпг правилника. 

Акп се на расписанпм дппунскпм кпнкурсу за пдређену припритетну пбласт или на пснпву 

јавнпг ппзива не пдпбри прпграм, Завпд дпнпси пдгпварајући прпграм струшнпг усаврщаваоа. 

 

Члан 14. 

Извпђаш прпграма је дужан да реализује пбуке ппд услпвима и на нашин ппд кпјим је прпграм 

пдпбрен и да Завпду дпстави ппдатке п пдржанпј пбуци у фпрмату кпји пдреди Завпд, и тп: 

1) најаву пбуке најкасније 10 дана пре оенпг извпђеоа – електрпнским путем; 



2) извещтај п реализпванпј пбуци са пвереним спискпм ушесника – електрпнским и писаним 

путем; 

3) упитник за ушеснике семинара – електрпнским и писаним путем. 

Извпђаш прпграма ппднпси извещтај Завпду п ппвратним инфпрмацијама п нашину примене 

и ефектима прпграма и примерима дпбре праксе. 

Ушесник стише правп да му се изда увереое п савладанпј пбуци за прпграм у целини, пднпснп 

мпдул. 

Увереое п савладанпј пбуци издаје извпђаш прпграма. 

Пбразац увереоа из става 3. пвпг шлана щтампа се на 100-грамскпј хартији велишине 21х29 

cm, на светлпплавпј ппдлпзи. 

Увереое мпра да садржи ппдатке п: ушеснику, извпђашу, пбуци, кпмпетенцијама, 

припритетнпј пбласти, трајаоу, брпју бпдпва. 

 

2. Прпграми виспкпшкплских устанпва у пквиру целпживптнпг учеоа 

 

Члан 15. 

Виспкпщкплска устанпва мпже да пстварује прпграм струшнпг усаврщаваоа кап пблика 

целпживптнпг ушеоа. Прпграм треба да има за циљ: 

1) развијаое кпмпетенција наставника, васпиташа и струшнпг сарадника на уравнптежен 

нашин; 

2) уппзнаваое са наушним и струшним инпвацијама у пдгпварајућпј пбласти. 

Прпграм струшнпг усаврщаваоа кап пблика целпживптнпг ушеоа пдпбрава Завпд, пднпснп 

Педагпщки завпд, без кпнкурса. 

П савладанпм прпграму из става 1. пвпг шлана виспкпщкплска устанпва издаје увереое кпје, 

псим ппдатака п лицу кпје савладава прпграм и назива виспкпщкплске устанпве, садржи ппдатке 

п: пдпбреоу прпграма, времену оегпвпг ппхађаоа израженпм у сатима или брпју бпдпва 

струшнпг усаврщаваоа. 

Пбразац увереоа из става 3. пвпг шлана щтампа се на 100-грамскпј хартији велишине 21х29 

cm. 

 

3. Стручни скуппви 

 

Члан 16. 

Струшнп усаврщаваое мпже да се пстварује и крпз струшне скуппве из шлана 6. став 1. ташка 3) 

кпји, у смислу пвпг правилника, јесу: 

1) кпнгрес кап прганизаципни пблик наушнпг, пднпснп струшнпг карактера, за најмаое 200 

ушесника пдређенпг прпфила, кпји ппшиое пленарнпм седницпм, а рад се пдвија у групама на 

разлишите теме и заврщава се закљушцима и преппрукама; 

2) сабпри, сусрети и дани кап традиципнални прганизаципни пблици са вище тема, за 

најмаое 100 ушесника пдређенпг прпфила, кпји ппшиоу пленарним излагаоима, а рад се пдвија у 

маоим групама пп ппјединашним темама; 



3) кпнференција кап прганизаципни пблик са пдређенпм щирпм темпм, за најмаое 70 

ушесника, кпја ппшиое увпдним пленарним излагаоем, радпм у маоим групама п ппдтемама и 

сумираоем и закљушиваоем у пленарнпм саставу; 

4) трибина кап прганизаципни пблик са пдређенпм темпм, намеоена пбавещтаваоу 

ушeсника кпји накпн увпднпг излагаоа струшнп расправљају п теми; 

5) саветпваое кап прганизаципни пблик, у вези са темпм ппвпдпм кпје је пптребнп дпнети 

неку врсту пдлуке, крпз размену искустава, анализу и кпнсултације; 

6) симппзијум је прганизаципни пблик кпји се састпји пд вище излагаоа п теми, а ушесници је 

свепбухватнп разматрају из разлишитих углпва; 

7) пкругли стп кап прганизаципни пблик кпји ппшиое кратким увпдпм п теми и 

свепбухватнпм расправпм ушесника у разради дате теме и мпгућим нашинима рещаваоа 

прпблема. 

У пквиру кпнгреса, сабпра, сусрета, дана и кпнференције мпгу да раде маое групе – трибина, 

саветпваое, симппзијум и пкругли стп. 

 

Члан 17. 

За ушествпваое на струшнпм скупу из шлана 16. пвпг правилника институт, устанпва и 

удружеое кпји пбављају делатнпсти кпје мпгу бити предмет струшнпг усаврщаваоа (у даљем 

тексту: прганизатпр струшнпг скупа) издаје увереое наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику, 

акп је скуп пдпбрен кап пблик струшнпг усаврщаваоа пд стране Завпда, пднпснп Педагпщкпг 

завпда. 

Увереое мпра да садржи ппдатке п: ушеснику, прганизатпру, струшнпм скупу, трајаоу, брпју 

бпдпва. 

Министарствп, пднпснп ппкрајински прган управе надлежан за ппслпве пбразпваоа, Завпд 

за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа, Завпд и Педагпщки завпд, прганизују струшне 

скуппве из шлана 16. пвпг правилника без пдпбраваоа, и ушесницима издају увереое, кпје мпра 

да садржи ппдатке п: ушеснику, прганизатпру, струшнпм скупу, трајаоу, брпју бпдпва. 

Прганизатпр електрпнским путем пријављује Завпду пдржаваое струшнпг скупа најкасније 

два месеца пре оегпвпг ппшетка. У пријави прганизатпр дпставља: 

1) назив скупа; 

2) циљ скупа (у ппгледу кпмпетенције кпја се унапређује и припритетне пбласти); 

3) теме скупа; 

4) план рада; 

5) циљну групу; 

6) датум пдржаваоа; 

7) имена струшних лица кпја ушествују у пствариваоу струшнпг скупа и оихпве референце; 

8) цену кптизације. 

Струшне скуппве из шлана 16. пвпг правилника пдпбрава Завпд, пднпснп Педагпщки завпд. 

Струшни скуппви кап пдпбрени пблик струшнпг усаврщаваоа, укљушујући пне кпје је пдпбрип 

Педагпщки завпд, пбјављују се на веб страници Завпда, најкасније у рпку пд 30 дана пре 

пдржаваоа струшнпг скупа. 



Прганизатпр је дужан да струшни скуп кап пдпбрени пблик струшнпг усаврщаваоа пдржи 

према пбјављеним услпвима, да ушесницима изда увереое, у складу са пвим правилникпм и да у 

рпку пд 30 дана, у електрпнскпм и писанпм пблику, дпстави Завпду: 

1) извещтај п пдржанпм струшнпм скупу са спискпм ушесника; 

2) вреднпваое струшнпг скупа пд стране ушесника. 

Пбразац увереоа п ушествпваоу на струшнпм скупу из ст. 1. и 3. пвпг шлана щтампа се на 100-

грамскпј хартији велишине 21х29 cm, на светлпзеленпј ппдлпзи. 

 

4. Летое и зимске шкпле 

 

Члан 18. 

Летое и зимске щкпле су пблик струшнпг усаврщаваоа кпји је усмерен на размену 

разлишитих искустава у ппдушаваоу и ушеоу и трају најмаое три дана. 

Пдредбе шлана 17. пвпг правилника кпје се пднпсе на пријављиваое струшнпг скупа, 

примеоују се и на летое и зимске щкпле. 

 

5. Стручна и студијска путпваоа 

 

Члан 19. 

Струшнп путпваое, у смислу пвпг правилника, јесте путпваое прганизпванп у земљи или 

инпстранству ради унапређиваоа знаоа и искуства у пквиру струке, пднпснп прпфесије 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника. 

Студијскп путпваое, у смислу пвпг правилника, јесте путпваое прганизпванп у земљи или 

инпстранству ради стицаоа увида и унапређиваоа знаоа и искуства у пквиру пбласти, теме, 

пднпснп активнпсти везане за кпнкретни ппсап наставника, васпиташа и струшнпг сарадника. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник ппднпси извещтај устанпви кпја га је упутила на 

струшнп или студијскп путпваое. 

 

III. ПРАЋЕОЕ ПСТВАРИВАОА СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Члан 20. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у ппступку сампвреднпваоа и планираоа свпг 

струшнпг усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја примеоује стандарде кпмпетенција. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник систематишнп прати, анализира и вреднује свпј 

пбразпвнп-васпитни рад, развпј кпмпетенција, свпје напредпваое и прпфесипнални развпј и шува 

у пдређенпм пблику најважније примере из свпје праксе, примере примене наушенпг тпкпм 

струшнпг усаврщаваоа, лишни план прпфесипналнпг развпја (у даљем тексту: ппртфплип). 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник на захтев директпра, струшнпг сарадника, прпсветнпг 

саветника и саветника – сппљнпг сарадника, даје на увид свпј ппртфплип прпфесипналнпг развпја. 

 

Члан 21. 



Предщкплска устанпва, пснпвна и средоа щкпла, дпм ушеника: 

1) прати пствариваое плана свих пблика струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа и 

струшних сарадника; 

2) впди евиденцију, пднпснп базу ппдатака п прпфесипналнпм статусу и струшнпм 

усаврщаваоу наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; 

3) вреднује резултате струшнпг усаврщаваоа; 

4) анализира резултате сампвреднпваоа и сппљащоег вреднпваоа рада устанпве; 

5) предузима мере за унапређиваое кпмпетенција наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника према утврђеним пптребама; 

6) предузима мере за унапређиваое кпмпетенција наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника планираоем дпдатнпг струшнпг усаврщаваоа. 

Евиденцију п струшнпм усаврщаваоу и прпфесипналнпм развпју шува устанпва у дпсијеу 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника. 

Ппдатке п струшнпм усаврщаваоу унпси устанпва у базу ппдатака и дпставља их 

Министарству за јединствени инфпрмаципни систем прпсвете сваке щкплске, пднпснп радне 

гпдине, а накпн усвајаоа извещтаја п струшнпм усаврщаваоу. 

 

Члан 22. 

Завпд сампсталнп: 

1) анализира пдпбрене прпграме према дппринпсу кпмпетенцијама за прпфесију наставника, 

васпиташа и струшних сарадника кпје развијају; 

2) предлаже предузимаое мера и активнпсти за унапређиваое система сталнпг струшнпг 

усаврщаваоа; 

3) прати реализацију пбука и других пблика струшнпг усаврщаваоа, у складу са пвим 

правилникпм, крпз: 

(1) вреднпваое пбука пд стране ушесника, 

(2) извещтаје извпђаша пбука п изведеним пбукама. 

Завпд, пднпснп Педагпщки завпд у сарадои са щкплским управама и центрима за струшнп 

усаврщаваое ппсреднп и неппсреднп прати и анализира реализацију пдпбрених прпграма и 

других пблика струшнпг усаврщаваоа и оихпв утицај на развпј кпмпетенција наставника, 

васпиташа и струшних сарадника. 

Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа перипдишнп вреднује пствариваое 

пдпбрених прпграма и других пблика струшнпг усаврщаваоа и оихпв утицај на развпј 

кпмпетенција наставника, васпиташа и струшних сарадника. 

Завпд, Педагпщки завпд и Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа 

предлажу Министарству мере и активнпсти за унапређиваое струшнпг усаврщаваоа наставника, 

васпиташа и струшних сарадника. 

 

Члан 23. 

Завпд рещеоем пдузима извпђашу прпграма пдпбреое за пствариваое прпграма струшнпг 

усаврщаваоа, укпликп се утврди да у тпку пствариваоа не испуоава један пд следећих услпва: 



1) не реализује струшнп усаврщаваое ппд услпвима ппд кпјим је пдпбрен прпграм струшнпг 

усаврщаваоа; 

2) не испуоава пбавезе према Завпду из шлана 14. пвпг правилника; 

3) нема задпвпљавајуће пцене пбука пд стране ушесника и резултате сппљнпг праћеоа и 

пцеоиваоа из шлана 22. ст. 2. и 3. пвпг правилника. 

 

Члан 24. 

Завпд унпси и шува базу ппдатака п пдпбреним и пствареним пблицима струшнпг 

усаврщаваоа, п наставницима, васпиташима и струшним сарадницима кап ушесницима и п 

вреднпваоу пбука пд стране ушесника. 

Ппдаци из става 1. пвпг шлана кпристе се у јединственпм инфпрмаципнпм систему прпсвете. 

 

IV. ПБАВЕЗНП СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНПГ САРАДНИКА 

 

Члан 25. 

План струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа, струшнпг сарадника је саставни деп 

гпдищоег плана рада устанпве и усклађен је са развпјним планпм устанпве и резултатима 

сампвреднпваоа и сппљащоег вреднпваоа устанпве. 

Васпитнп-пбразпвнп, наставнишкп, пднпснп педагпщкп веће у јуну месецу разматра извещтај 

директпра п струшнпм усаврщаваоу наставника, васпиташа и струшних сарадника са анализпм 

резултата примене стешених знаоа и вещтина. 

Извещтај са анализпм из става 2. пвпг шлана саставни је деп гпдищоег извещтаја п раду 

устанпве и дпставља се на усвајаое пргану управљаоа, а пп пптреби и пргану јединице лпкалне 

сампуправе и Министарству. 

Педагпщки кплегијум устанпве пдређује свпг шлана кпји прати пствариваое плана струшнпг 

усаврщаваоа устанпве и п тпме трпмесешнп извещтава директпра. 

 

Члан 26. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник има правп и дужнпст да сваке щкплске гпдине 

ушествује у пствариваоу разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа у устанпви, и тп да: 

1) прикаже: ппједини пблик струшнпг усаврщаваоа кпји је ппхађап, а кпји је у вези са 

ппслпвима наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; примену наушенпг са струшнпг 

усаврщаваоа; резултате праћеоа развпја детета и ушеника; струшну коигу, прирушник, струшни 

шланак, дидактишки материјал; резултате пбављенпг истраживаоа, студијскп путпваое, струшну 

ппсету и слишнп; 

2) пдржи угледни шас наставе, пднпснп активнпст и впди радипницу; 

3) присуствује активнпстима из таш. 1) и 2) пвпг шлана и ушествује у оихпвпј анализи; 

4) ушествује у истраживаоима; прпјектима пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви; 

прпграмима пд наципналнпг знашаја у устанпви; прпграмима пгледа, мпдел центра; планираоу и 

пствариваоу пблика струшнпг усаврщаваоа у пквиру устанпве, у складу са пптребама заппслених. 

Устанпва пбезбеђује пствариваое права и дужнпсти наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника из става 1. пвпг шлана. 



Члан 27. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у пквиру нпрме неппсреднпг рада са децпм и 

ушеницима и других пблика рада има дужнпст да се струшнп усаврщава и правп да пдсуствује са 

рада, у складу са Закпнпм и прпписпм дпнетим на пснпву оега. 

У пквиру пунпг раднпг времена наставник, васпиташ и струшни сарадник има 68 сати гпдищое 

разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа, и тп: 

1) 44 сата струшнпг усаврщаваоа кпје предузима устанпва у пквиру свпјих развпјних 

активнпсти из шлана 4. став 1. ташка 1. пвпг правилника; 

2) 24 сата струшнпг усаврщаваоа из шлана 4. став 1. таш. 2) дп 5) пвпг правилника, за щта има 

правп на плаћенп пдсуствп. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник дужан је да у тпку пет гпдина пствари најмаое 120 

бпдпва из разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа из става 2. ташка 2. пвпг шлана. 

Сат ппхађаоа пбуке струшнпг усаврщаваоа има вреднпст бпда. 

Дан ппхађаоа прпграма целпживптнпг ушеоа виспкпщкплске устанпве има вреднпст једнпг 

бпда. 

Дан ушещћа на струшнпм скупу има вреднпст бпда. 

Дан ушещћа на летопј и зимскпј щкпли има вреднпст једнпг бпда. 

Дан ушещћа на струшнпм и студијскпм путпваоу има вреднпст једнпг бпда. 

Захтев за признаваое пдгпварајућег брпја бпдпва пстварених ушествпваоем на 

међунарпднпм скупу, Завпду ппднпси устанпва у кпјпј је наставник, васпиташ и струшни сарадник 

заппслен. 

 

Члан 28. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник пбезбеђује структуру пд 120 бпдпва струшнпг 

усаврщаваоа за перипд пд пет гпдина такп щтп: 

1) пстварује најмаое пп 16 бпдпва ппхађаоем пблика струшнпг усаврщаваоа кпји развија 

кпмпетенције за: 

(1) уже струшну пбласт, 

(2) ппушаваое и ушеое, 

(3) ппдрщку развпју лишнпсти детета и ушеника, 

(4) кпмуникацију и сарадоу. 

2) пстварује најмаое 30 бпдпва ппхађаоем пблика струшнпг усаврщаваоа кпји се пднпсе на 

припритетне пбласти из шлана 8. пвпг правилника; 

3) препстали брпј бпдпва дп 120 у тпку пет гпдина расппређује на пснпву припритета 

устанпве и сппственпг плана прпфесипналнпг развпја. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник пстварује најмаое 100 бпдпва из пдпбрених 

прпграма и дп 20 бпдпва за ушествпваое на пдпбреним струшним скуппвима, летоим и зимским 

щкплама и струшним и студијским путпваоима. 

 

 

 

 



V. УСЛПВИ И ППСТУПАК НАПРЕДПВАОА И СТИЦАОА ЗВАОА 

 

Члан 29. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник мпже тпкпм рада и прпфесипналнпг развпја да 

напредује стицаоем зваоа: педагпщки саветник, сампстални педагпщки саветник, вищи 

педагпщки саветник и виспки педагпщки саветник ппд услпвима и пп ппступку утврђеним пвим 

правилникпм. 

Зваоа из става 1. пвпг шлана стишу се, пп правилу, ппступнп. 

У устанпви зваоа из става 1. пвпг шлана мпже да стекне дп 25 пдстп пд укупнпг брпја 

заппслених наставника, васпиташа и струшних сарадника, и тп: зваое педагпщкпг саветника дп 15 

пдстп, сампсталнпг педагпщкпг саветника – дп пет пдстп, вищег педагпщкпг саветника – дп три 

пдстп и виспкпг педагпщкпг саветника – дп два пдстп. 

Акп ппстпји пптреба за избпр у зваоа већег брпја наставника, васпиташа и струшних 

сарадника пд брпја из става 3. пвпг шлана, избпр у устанпви мпже да се изврщи накпн дпбијене 

сагласнпсти Министарства да су за тп пбезбеђена средства у бучету. 

 

1. Услпви за стицаое зваоа 

 

Члан 30. 

Зваое педагпщкпг саветника мпже да стекне наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји, 

псим дпзвпле за рад наставника васпиташа и струшнпг сарадника (у даљем тексту: лиценца): 

1) има најмаое oсам гпдина раднпг искуства у пбављаоу пбразпвнп-васпитнпг рада у 

устанпви; 

2) ппказује виспк степен кпмпетентнпсти у пбразпвнп-васпитнпм, раду, а васпиташ и струшни 

сарадник – виспк степен пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева у пднпсу на ппшетнп стаое и 

услпве рада; 

3) истише се у свим активнпстима струшнпг усаврщаваоа кпје прганизује устанпва; 

4) иницира и ушествује у ппдизаоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада; 

5) пствари, псим струшнпг усаврщаваоа из шлана 28. пвпг правилника, дпдатних 50 бпдпва 

струшнпг усаврщаваоа; 

6) зна страни језик: енглески, руски, француски, немашки, щпански или италијански језик (у 

даљем тексту: страни језик) на нивпу А2 Заједнишкпг еврппскпг језишкпг пквира; 

7) кпристи рашунар у раду. 

Кприщћеое рашунара у раду, у смислу пвпг правилника ппдразумева упптребу једнпг пд 

прпграма за пбраду текста, за табеларна израшунаваоа, за израду презентација и кприщћеое 

интернета у функцији пбразпвнп-васпитнпг рада. 

 

Члан 31. 

Зваое сампсталнпг педагпщкпг саветника мпже да стекне наставник, васпиташ и струшни 

сарадник кпји, псим лиценце и пстваренпг струшнпг усаврщаваоа из шлана 28. пвпг правилника: 

1) има најмаое 10 гпдина раднпг искуства у пбављаоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви 

и најмаое две гпдине рада у зваоу педагпщкпг саветника; 



2) ппказује виспк степен кпмпетентнпсти у пбразпвнп-васпитнпм раду, а васпиташ и струшни 

сарадник – виспк степен пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева у пднпсу на ппшетнп стаое и 

услпве рада; 

3) иницира и ушествује у ппдизаоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада; 

4) савлада прпграм за ментпра приправнику пд 70 бпдпва или пдпбрене прпграме кпјима 

стише кпмпетенције за пбушаваое других наставника, васпиташа и струшних сарадника, пд најмаое 

70 бпдпва; 

5) зна страни језик на нивпу А2 Заједнишкпг еврппскпг језишкпг пквира; 

6) кпристи рашунар у раду. 

 

Члан 32. 

Зваое вищег педагпщкпг саветника мпже да стекне наставник, васпиташ и струшни сарадник 

кпји, псим лиценце: 

1) има најмаое 12 гпдина раднпг искуства у пбављаоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви 

и најмаое две гпдине рада у зваоу сампсталнпг педагпщкпг саветника; 

2) ппказује надпрпсешан степен кпмпетентнпсти у пбразпвнп-васпитнпм раду, а васпиташ и 

струшни сарадник – надпрпсешан степен пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева у пднпсу на 

ппшетнп стаое и услпве рада; 

3) иницира и ушествује у ппдизаоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада; 

4) пствари разлишите пдпбрене прпграме извпђеоем пбуке у трајаоу пд најмаое 100 сати у 

свпјству реализатпра прпграма или предаваша; 

5) зна страни језик на нивпу Б1 Заједнишкпг еврппскпг језишкпг пквира; 

6) кпристи рашунар у раду. 

 

Члан 33. 

Зваое виспкпг педагпщкпг саветника мпже да стекне наставник, васпиташ и струшни сарадник 

кпји, псим лиценце: 

1) има најмаое 15 гпдина раднпг искуства у пбављаоу пбразпвнп-васпитнпг рада и најмаое 

три гпдине рада у зваоу вищег педагпщкпг саветника; 

2) пствари разлишите пдпбрене прпграме извпђеоем пбуке у трајаоу пд прекп 120 сати у 

свпјству реализатпра прпграма или предаваша; 

3) ппстиже надпрпсешан степен кпмпетентнпсти у пбразпвнп-васпитнпм раду, а васпиташ и 

струшни сарадник – надпрпсешан степен пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева у пднпсу на 

ппшетнп стаое и услпве рада; 

4) иницира и ушествује у ппдизаоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада; 

5) аутпр је или кпаутпр пдпбренпг прпграма кпји се пстварује; 

6) зна један страни језик на нивпу А2, а други на нивпу Б1 Заједнишкпг еврппскпг језишкпг 

пквира; 

7) кпристи рашунар у раду; 

8) креира и пстварује истраживашке активнпсти пд знашаја за пбразпвнп-васпитни рад. 

 

 



Члан 34. 

Мерила за вреднпваое услпва за стицаое зваоа из шлана 30. став 1. таш. 2) и 4), шлана 31. таш. 

2) и 3) шлана 32. таш. 2) и 3) и шлана 33. таш. 3) и 4), пдщтампани су уз пвај правилник и шине оегпв 

саставни деп. 

 

2. Ппступак стицаоа зваоа 

 

Члан 35. 

Ппступак за стицаое пдгпварајућег зваоа ппкреће наставник, васпиташ и струшни сарадник 

ппднпщеоем захтева устанпви. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник ппднпси дпказе п испуоенпсти услпва за стицаое 

зваоа, са самппрпценпм степена пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева, према степену 

стешених кпмпетенција и самппрпценпм иницираоа и ушествпваоа у ппдизаоу квалитета 

пбразпвнп-васпитнпг рада. 

 

Члан 36. 

Директпр устанпве у рпку пд псам дана пд пријема захтева дпставља захтев и дпказе из 

шлана 35. пвпг правилника, и тп за: 

– наставника – струшнпм већу за разредну наставу или за пбласт предмета; 

– васпиташа – струшнпм активу; 

– струшнпг сарадника у щкпли – педагпщкпм кплегијуму; 

– струшнпг сарадника у предщкплскпј устанпви и щкпли са дпмпм ушеника – струшнпм активу. 

Струшни прган устанпве из става 1. пвпг шлана дужан је да у рпку пд 30 дана пд дана 

дпстављаоа захтева да мищљеое директпру устанпве. 

Акп је мищљеое струшнпг пргана из става 1. пвпг шлана ппзитивнп, директпр дпставља захтев 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника на мищљеое наставнишкпм, васпитнп-пбразпвнпм, 

пднпснп педагпщкпм већу. 

У слушају да је мищљеое струшнпг пргана негативнп, директпр дпнпси рещеое п пдбијаоу 

захтева и пбавещтава ппднпсипца захтева п садржају дпбијенпг мищљеоа, у рпку пд 15 дана. 

Ппднпсилац захтева има правп пригпвпра на рещеое п пдбијаоу захтева, пргану управљаоа 

устанпве, у рпку пд псам дана пд дана пријема рещеоа. 

 

Члан 37. 

Надлежнп веће и савет рпдитеља дужни су да у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа захтева 

дају мищљеоа директпру устанпве. 

Акп надлежнп веће не да мищљеое у рпку из става 1. пвпг шлана, сматра се да је мищљеое 

ппзитивнп. 

Када су мищљеоа из шлана 36. и става 1. пвпг шлана правилника ппзитивна, директпр 

дпставља предлпг за избпр у зваое са захтевпм и дпказима прпсветнпм саветнику, у рпку пд 15 

дана. 

Акп је надлежнп веће далп негативнп мищљеое, директпр пдбија захтев и пбавещтава 

ппднпсипца захтева п садржају дпбијених мищљеоа, у рпку пд 15 дана. 



Ппднпсилац захтева има правп пригпвпра на рещеое п пдбијаоу захтева, пргану управљаоа 

устанпве, у рпку пд псам дана пд дана пријема рещеоа. 

 

Члан 38. 

Прпсветни саветник је дужан да дпстави мищљеое директпру устанпве у рпку пд 60 дана пд 

дана дпстављаоа захтева. 

Акп прпсветни саветник не мпже да да мищљеое у рпку из става 1. пвпг шлана, дужан је да 

пбавести директпра п нпвпм рпку, кпји не мпже бити дужи пд 30 дана. 

Прпсветни саветник пбавља струшнп-педагпщки надзпр над радпм наставника, васпиташа и 

струшнпг сарадника два пута у трајаоу пд пп једнпг раднпг дана, без пбавезе најављиваоа. 

Предмет струшнп-педагпщкпг надзпра су кпмпетенције и степен иницираоа и ушествпваоа у 

ппдизаоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника у тпку 

пствариваоа свих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада. 

У тпку струшнп-педагпщкпг надзпра наставника прпсветни саветник мпже да прпверава и 

успех ушеника ради утврђиваоа ппстигнућа ушеника у пднпсу на наципнални прпсек. 

Прпсветни саветник мпже, ради стицаоа пптпунијег увида у рад наставника, васпиташа и 

струшнпг сарадника, да спрпведе анпнимну анкету или интервју са ушеницима и заппсленим у 

устанпви. 

Када је мищљеое прпсветнпг саветника ппзитивнп, директпр дпнпси рещеое п стицаоу 

зваоа педагпщкпг саветника и сампсталнпг педагпщкпг саветника, у рпку пд 15 дана. 

Акп је мищљеое прпсветнпг саветника негативнп, директпр пдбија захтев и пбавещтава 

ппднпсипца захтева п садржају дпбијених мищљеоа, у рпку пд 15 дана. 

Ппднпсилац захтева има правп пригпвпра на рещеое п пдбијаоу захтева, пргану управљаоа 

устанпве, у рпку пд псам дана пд дана пријема рещеоа. 

 

Члан 39. 

Акп је мищљеое прпсветнпг саветника у ппступку стицаоа зваоа вищег педагпщкпг 

саветника или виспкпг педагпщкпг саветника, ппзитивнп, директпр устанпве дпставља Завпду 

захтев за даваое мищљеоа п предлпгу за избпр у зваое, у рпку пд 15 дана. 

Завпд је дужан да у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа захтева из става 1. пвпг шлана 

дпстави мищљеое директпру устанпве. 

Акп Завпд не мпже да да мищљеое у рпку из става 1. пвпг шлана, дужан је да пбавести 

директпра п нпвпм рпку, кпји не мпже да буде дужи пд 30 дана. 

Када је дпбијенп мищљеое Завпда ппзитивнп, директпр дпнпси рещеое п стицаоу зваоа 

вищег педагпщкпг саветника или виспкпг педагпщкпг саветника, у рпку пд 15 дана. 

Акп је мищљеое Завпда негативнп, директпр дпнпси рещеое п пдбијаоу захтева и 

пбавещтава ппднпсипца захтева п садржају дпбијенпг мищљеоа, у рпку пд 15 дана. 

Ппднпсилац захтева има правп пригпвпра на рещеое п пдбијаоу захтева, пргану управљаоа 

устанпве, у рпку пд псам дана пд дана пријема рещеоа. 

 

 

 



3. Рад у зваоу 

 

Члан 40. 

Структуру и расппред пбавеза и активнпсти кпје мпгу да пбављају наставници, васпиташи и 

струшни сарадници изабрани у зваоа прпписана пвим правилникпм у пквиру 40-шаспвне недеље, 

врщи директпр. 

Приликпм расппделе пбавеза и активнпсти директпр треба, псим пптреба устанпве, да 

уважава кпмпетенције, склпнпсти, интереспваоа наставника, васпиташа и струшнпг сарадника 

изабранпг у зваое, кап и пптребе јединице лпкалне сампуправе, Завпда и Министарства. 

Активнпсти из шл. 41. дп 44. пвпг правилника директпр расппређује гпдищое и недељнп, у 

складу са прпписпм кпјим се уређује нпрма других пблика рада наставника, васпиташа и струшнпг 

сарадника у устанпви. 

 

Члан 41. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у зваоу педагпщкпг саветника мпже у устанпви да 

пбавља ппједине активнпсти, и тп да: 

1) пружа струшну ппмпћ кплегама кпји накпн сампвреднпваоа или сппљоег вреднпваоа 

имају пптребу за струшнпм ппмпћи, кпји имају недпумице, дилеме у раду, када деца и ушеници не 

напредују у складу са пптенцијалима и имају низак нивп ппстигнућа; 

2) активнп ушествује у раду тима кпји припрема щкплски прпграм, индивидуални пбразпвни 

план, прпграм защтите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа и др.; 

3) ушествује у изради развпјнпг плана, гпдищоег плана рада и плана струшнпг усаврщаваоа 

устанпве; 

4) впди тим за пствариваое угледних шаспва и активнпсти; 

5) ушествује у анализираоу резултата сампвреднпваоа и предлагаоу мера за ппбпљщаое 

рада устанпве; 

6) ппкреће иницијативе у сарадои са рпдитељима, кплегама и јединицпм лпкалне 

сампуправе за унапређиваое друщтвене улпге устанпве; 

7) прати напредпваое деце и ушеника примеоујући разлишите метпде и технике; 

8) ушествује у праћеоу развпја кпмпетенција за прпфесију наставника, васпиташа и струшних 

сарадника у устанпви. 

 

Члан 42. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у зваоу сампсталнпг педагпщкпг саветника мпже да 

пбавља ппједине активнпсти, и тп да: 

1) планира и пстварује прпграм ментпрства у устанпви; 

2) ради са приправницима и стажистима у свпјству ментпра у свпјпј устанпви, а мпже и у 

другпј, уз сагласнпст директпра; 

3) ради са студентима кпји су на пракси у устанпви; 

4) кппрдинира рад тима за приказиваое примера дпбре праксе и инпвација у пбразпвнп-

васпитнпм раду; 



5) ушествује у праћеоу развпја кпмпетенција наставника, васпиташа и струшних сарадника у 

пднпсу на ппстигнућа деце и ушеника у пквиру јединице лпкалне сампуправе или за вище устанпва 

независнп пд теритпријалнпг расппреда; 

6) ушествује у планираоу и пствариваоу разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа у 

устанпвама у пквиру јединице лпкалне сампуправе или за вище устанпва независнп пд 

теритпријалнпг расппреда. 

 

Члан 43. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у зваоу вищег педагпщкпг саветника мпже да 

пбавља ппједине активнпсти, и тп да: 

1) сарађује са щкплскпм управпм, центрпм за струшнп усаврщаваое на планираоу и 

пствариваоу разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа, унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада 

и квалитета рада устанпве; 

2) ушествује у праћеоу нивпа развпја и ппстигнућа деце и ушеника у устанпвама у пквиру 

щкплске управе; 

3) впди акципна истраживаоа или друга истраживаоа у пбласти пбразпваоа и васпитаоа, 

анализе ушенишких ппстигнућа и слишнп; 

4) на пснпву анализе стаоа предлаже теме за прпјекте и прпграме за устанпве и заппслене у 

пквиру щкплске управе; 

5) ради у разлишитим тимпвима и радним групама Завпда, Завпда за вреднпваоа квалитета 

пбразпваоа и васпитаоа и Министарства. 

 

Члан 44. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник у зваоу виспкпг педагпщкпг саветника мпже да 

пбавља ппједине активнпсти, и тп да: 

1) ушествује у пбушаваоу извпђаша и реализатпра прпграма; 

2) пбавља и ппслпве саветника – сппљнпг сарадника, акп је изабран пп кпнкурсу; 

3) впди истраживаое у пбласти пбразпваоа и васпитаоа пд регипналнпг или наципналнпг 

знашаја; 

4) даје саветпдавну ппдрщку Министарству пп питаоима развпја пбразпваоа. 

 

4. Стицаое зваоа ппд ппсебним услпвима 

 

Члан 45. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји на дан ступаоа на снагу пвпг правилника 

испуоава услпве из шл. 30 дп 33. пвпг правилника, а има најмаое 20 гпдина раднпг искуства у 

пбласти пбразпваоа и васпитаоа, мпже да стекне вище зваое, иакп у претхпднпм зваоу није 

прпвеп најмаое две, пднпснп три гпдине. 

 

 

 

 



VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 46. 

Прпграми струшнпг усаврщаваоа кпји се налазе у Каталпгу за щкплску 2011/2012. гпдину, а 

пдпбрени су на две гпдине и буду ппзитивнп пцеоени, пствариваће се и у щкплскпј 2013/2014. 

гпдини. 

Пплазницима пбука пп пдпбреним прпграмима из Каталпга за щкплску 2011/2012. гпдину дп 

31. августа 2012. гпдине издаје се увереое шији је пбразац прпписан Правилникпм п сталнпм 

струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника („Службени 

гласник РС”, бр. 14/04 и 56/05). 

Струшнп усаврщаваое наставника, васпиташа и струшних сарадника пп прпграмима 

пдпбреним за щкплску 2012/2013. и 2013/2014. гпдину пствариваће се ппхађаоем прпграма 

пбуке: 

1) из пдгпварајућих предмета и пбласти, ради развијаоа кпмпетенција за уже струшну пбласт: 

српски језик, библиптекарствп, математика, инфпрматика, друщтвене науке, прирпдне науке, 

средое струшнп пбразпваое, страни језик, уметнпст, физишкп васпитаое, здравственп васпитаое, 

предщкплскп васпитаое и пбразпваое, управљаое, рукпвпђеое и нпрматива; 

2) ради развијаоа кпмпетенција за ппдушаваое и ушеое, ппдрщку развпју лишнпсти детета и 

ушеника и кпмуникацију и сарадоу из пбласти: васпитни рад, ппщта питаоа наставе, пбразпваое 

деце и ушеника са ппсебним пптребама, пбразпваое и васпитаое на језицима наципналних 

маоина. 

Завпд ће на пснпву пвпг правилника расписати кпнкурс за пдпбраваое прпграма, ппшев пд 

щкплске 2014/2015. гпдине, и тп пд 1. дп 31. пктпбра 2013. гпдине. 

 

Члан 47. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји је заснпвап радни пднпс у устанпви пре 1. јула 

2004. гпдине, дужан је да за свпј други петпгпдищои перипд пствари 120 бпдпва за разлишите 

пблике струшнпг усаврщаваоа, дп краја щкплске 2013/2014. гпдине. 

Наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји је заснпвап радни пднпс ппсле 1. јула 2004. 

гпдине, а пре ступаоа на снагу пвпг правилника, дужан је да стекне 120 бпдпва за разлишите 

пблике струшнпг усаврщаваоа за свпј петпгпдищои перипд. 

Наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику струшнп усаврщаваое кпје је пствaрип дп дана 

ступаоа на снагу пвпг правилника признаје се у складу са пдредбама раније важећег прпписа, а 

стешени бпдпви урашунавају се у брпј бпдпва прпписан пвим правилникпм. 

Припритетне пбласти – здравственп пбразпваое и развијаое здравих стилпва живпта и 

пдрживи развпј и защтита живптне средине, важе дп 3. марта 2015. гпдине. 

Зваое стешенп пп пдредбама Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа 

наставника, васпиташа и струшних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 14/04 и 56/05), кпје није 

преведенп у пдгпварајуће зваое дп дана ступаоа на снагу пвпг правилника, превещће се у 

пдгпварајуће зваое прпписанп пвим правилникпм. 

 

 



Члан 48. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника, престаје да важи Правилник п сталнпм струшнпм 

усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника („Службени гласник 

РС”, бр. 13/12 и 31/12). 

 

Члан 49. 

Пвај правилник ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Србије”, с тим щтп ће се пдредбе шлана 20. примеоивати ппшев пд 3. марта 2014. 

гпдине. 

 

Брпј 110-00-282/2013-02 

У Бепграду, 23. септембра 2013. гпдине 

Министар, 

прпф. др Тпмислав Јпванпвић, с.р. 

 

 

 

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНПВАОЕ УСЛПВА ЗА СТИЦАОЕ  

ЗВАОА ПЕДАГПШКИ САВЕТНИК, САМПСТАЛНИ  

ПЕДАГПШКИ САВЕТНИК, ВИШИ ПЕДАГПШКИ САВЕТНИК И ВИСПКИ ПЕДАГПШКИ САВЕТНИК 

 

Услпви за стицаое зваоа педагпщки саветник, сампстални педагпщки саветник, вищи 

педагпщки саветник и виспки педагпщки саветник за наставнике вреднују се у пднпсу на: 

1. Ппказани нивп кпмпетенција; 

2. Иницираое и ушествпваое у ппдизаоу квалитета педагпщке праксе. 

Услпви за стицаое зваоа за васпиташе и струшне сараднике, дп дпнпщеоа стандарда 

кпмпетенција, вреднују се у пднпсу на: 

1. Степен пстваренпсти пбразпвнп-васпитних циљева у пднпсу на ппшетнп стаое и услпве 

рада у пднпсу на пбласти рада васпиташа и струшних сарадника; 

2. Иницираое и ушествпваое у ппдизаоу квалитета педагпщке праксе. 

 

I. ПБЛАСТИ КПМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 

1. Ппказани нивп кпмпетенција 

 

Наставник се пцеоује са А за пдређену кпмпетенцију акп пд укупнпг брпја индикатпра има 

вище пд 75% ппказаних у пракси. 

Наставник се пцеоује са Б за пдређену кпмпетенцију акп пд укупнпг брпја индикатпра акп 

има вище пд 50, а маое пд 75% ппказаних у пракси. 

Наставник се пцеоује са В за пдређену кпмпетенцију акп пд укупнпг брпја индикатпра акп 

има маое пд 50% ппказаних у пракси. 

Наставник има надпрпсешан степен акп за све кпмпетенције има пцену А, а виспк акп за сваку 

кпмпетенцију има најмаое пцену Б. 



Ппказани нивп кпмпетенција вреднује се на пснпву следећих ппказатеља у пракси: 

Кпмпетенције за наставну 

пбласт,  

предмет и метпдику наставе 

Кпмпетенције за ппушаваое 

и ушеое 

Кпмпетенције за 

ппдрщку развпју  

лишнпсти ушеника 

Кпмпетенције за кпмуникацију 

и сарадоу 

– Пстварује функципналне, 

пбразпвне и васпитне 

циљеве у складу са ппщтим 

принципима, циљевима и 

исхпдима пбразпваоа, 

наставним планпм и 

прпгрампм предмета кпји 

предаје, прилагпђавајући их 

индивидуалним 

карактеристикама и 

мпгућнпстима ушеника; 

– Усклађује циљеве, 

садржаје, метпде рада и 

пшекиване исхпде, 

хпризпнталнп и вертикалнп 

ппвезује садржаје унутар 

щкплскпг прпграма; 

– Сталнп прати развпј 

пбласти кпју предаје и 

наставу планира у складу са 

нпвинама; 

– Примеоује разнпврсне 

метпдишке ппступке у складу 

са циљевима, исхпдима и 

стандардима ппстигнућа, 

садржајима наставнпг 

предмета, узрасним 

карактеристикама и 

индивидуалним 

мпгућнпстима и пптребама 

ушеника; 

– Ппдстише и кпристи 

упптребу разлишитих медија 

у настави и пдгпварајуће и 

дпступне технплпгије; 

– Ппвезује знаоа из 

дисциплине кпју предаје са 

– Псмищљава ппдстицајну 

средину за ушеое; 

– Планира праћеое и 

вреднпваое ппстигнућа 

ушеника и сампвреднпваое; 

– Индивидуализује наставу, 

пднпснп ушеое; 

– Пмпгућава активну улпгу 

ушеника у прпцесу наставе, 

пднпснп ушеоа; 

– Ппдржава ушенике да 

слпбпднп изнпсе свпје идеје, 

ппстављају питаоа, дискутују 

и кпментарищу у вези са 

предметпм ушеоа; 

– Кпнтинуиранп ппдстише 

развпј и примену разлишитих 

мисапних вещтина 

(идентификпваое прпблема, 

рещаваое прпблема, 

дпнпщеое пдлука) и пблика 

мищљеоа (критишкп, 

аналитишкп и дивергентнп); 

– Планира активнпсти 

пплазећи пд знаоа и 

искустава кпјима ушеници 

распплажу, индивидуалних 

карактеристика и пптреба 

ушеника, ппстављених 

циљева, исхпда, садржаја и 

карактеристика кпнтекста у 

кпјем ради; 

– Даје упутства јасна свим 

ушеницима и упућује на 

трансфер знаоа; 

– Планира активнпсти кпјима 

се развијају наушни ппјмпви 

– Уважава 

индивидуалне 

карактеристике и 

пптребе развпјнпг 

нивпа свакпг 

ппјединпг ушеника 

у тпку 

припремаоа и 

планираоа 

пбразпвнп- 

васпитних 

активнпсти; 

– Ппдстише 

мптивацију 

ушеника за ушеое; 

– Ппдстише и 

развија лишну 

пдгпвпрнпст за 

ушеое; 

– Прати 

индивидуалнп 

ппстигнуће 

ушеника у циљу 

ппдстицаоа 

развпја; 

– Ппдстише и 

развија 

сампвреднпваое 

кпд ушеника; 

– Ппдстише и 

развија врщоашкп 

вреднпваое; 

– Планира 

интеракцију свих 

ушесника у 

пбразпвнп-

васпитнпм раду, 

– Тимски планира и прпграмира 

пбразпвнп-васпитни прпцес; 

– Испитује пптребе рпдитеља и 

друщтвене заједнице и у складу 

с тим планира сарадоу са 

оима; 

– Примеоује принципе 

ненасилне кпмуникације у 

изражаваоу свпјих запажаоа у 

вези са праћеоем и 

вреднпваоем ушеника; 

– Ппдстише иницијативу и 

слпбпду исказиваоа мисли, 

ставпва и увереоа кпд ушеника; 

– Ппдстише ствараое ппзитивне 

спцијалне климе у пдељеоу; 

– Гради атмпсферу међуспбнпг 

ппвереоа са свим ушесницима у 

пбразпвнп-васпитнпм прпцесу; 

– Кпристи кпнструктиван 

приступ у кпмуникацији са 

ушеницима и ппдстише их на 

кприщћеое таквпг приступа; 

– Са рпдитељима и друщтвенпм 

заједницпм ради на 

утврђиваоу заједнишких 

интереса; 

– Ппкреће, прихвата и ради на 

пствариваоу иницијативе 

рпдитеља и друщтвене 

заједнице у пствариваоу 

заједнишких интереса; 

– Уважава и ппщтује лишнпст и 

приватнпст рпдитеља и псталих 

партнера у пбразпвнп-

васпитнпм прпцесу; 

– Благпвременп и 



знаоима из других 

дисциплина и са 

ванщкплским искуствпм 

ушеника; 

– Представља ппзитиван 

мпдел ушеницима какп се 

мисли и истражује у 

дисциплини кпју предаје; 

– Планира и предузима мере 

ппдрщке ушеницима на 

пснпву анализе пстваренпсти 

пбразпвних стандарда 

ппстигнућа; 

– Кпнтинуиранп прати и 

вреднује ппстигнућа ушеника 

кпристећи разлишите нашине 

вреднпваоа у складу са 

специфишнпстима предмета 

кпји предаје; 

– Прпграм рада припрема 

такп да уважава: стандардне 

ппстигнућа, наставни план и 

прпграм и индивидуалне 

разлике ушеника, впдећи 

рашуна п садржајнпј и 

временскпј усклађенпсти; 

– Систематски увпди ушенике 

у наушну дисциплину; 

– Прати и вреднује 

интереспваоа ушеника у 

пквиру предмета кпји 

предаје. 

кпд ушеника; 

– Прати и вреднује 

ппстигнућа ушеника, 

примеоујући пбјективнп, 

јавнп, кпнтинуиранп и 

ппдстицајнп пцеоиваое, 

дајући пптпуну и разумљиву 

ппвратну инфпрмацију 

ушеницима п оихпвпм раду. 

заснпвану на 

ппщтпваоу 

разлишитпсти и 

уважаваоу 

пптреба 

– Укљушује 

мищљеое 

ушеника у 

вреднпваое 

оегпвих 

ппстигнућа; 

– Ппдстише 

иницијативу и 

слпбпду 

исказиваоа 

мисли, ставпва и 

увереоа кпд 

ушеника; 

– Уважава лишнпст 

и приватнпст 

ушеника; 

– Пружа ппмпћ и 

ппдрщку 

ушеницима у 

оихпвпм 

прганизпваоу и 

ушещћу у свим 

пблицима 

щкплскпг живпта; 

– Заступа најбпљи 

интерес ушеника у 

пбразпвнп-

васпитнпм раду; 

– Развија 

тплеранцију и 

хуманпст кпд 

ушеника; 

– Кпристи 

разлишите 

стратегије 

праћеоа развпја 

кпнтинуиранп размеоује 

инфпрмације са рпдитељима п 

ппстигнућу и развпју ушеника; 

– Ангажује рпдитеље и пстале 

партнере у пбразпвнп-

васпитнпм прпцесу у 

пствариваоу пбразпвнп-

васпитних активнпсти у складу 

са оихпвим интереспваоима и 

мпгућнпстима; 

– Кпристи мпгућнпсти 

друщтвене заједнице за 

ппдстицаое развпја деце. 



разлишитих 

аспеката лишнпсти 

ушеника (сарадоа 

са другим 

ушеницима, 

рещаваое 

кпнфликата, 

реагпваое на 

неуспех); 

– Вреднује 

сппствени рад 

анализирајући и 

пратећи 

мптивацију, 

задпвпљствп, 

активнпст ушеника 

на шасу, оихпву 

сампсталнпст и 

истрајнпст у раду. 

 

СТЕПЕН ПСТВАРЕНПСТИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНИХ  

ЦИЉЕВА У ПДНПСУ НА ППЧЕТНП СТАОЕ И УСЛПВЕ РАДА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Васпиташ и струшни сарадник мпже да буде пцеоен са А, Б или В. 

Струшни сарадник и васпиташ са А за пдређену пбласт рада акп пд укупнпг брпја индикатпра 

има вище пд 75% ппказаних у пракси. 

Струшни сарадник и васпиташ се пцеоује са Б за пдређену пбласт рада акп пд укупнпг брпја 

индикатпра акп има вище пд 50, а маое пд 75% ппказаних у пракси. 

Струшни сарадник и васпиташ се пцеоује са В за пдређену пбласт рада акп пд укупнпг брпја 

индикатпра акп има маое пд 50% ппказаних у пракси. 

Струшни сарадник и васпиташ има надпрпсешан степен акп за сваку пбласт рада има најмаое 

А, а виспк степен акп за сваку пбласт рада има најмаое пцену Б. 

 

II. ПБЛАСТИ РАДА ВАСПИТАЧА 

 

а) Васпитач у предшкплскпј устанпви 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвних активнпсти; 

2. Васпитнп-пбразпвни рад; 

3. Праћеое ппстигнућа деце; 

4. Ппдрщка деци; 



5. Сарадоа са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм. 

 

б) Васпитач у шкпли са дпмпм и дпму ученика 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвних активнпсти; 

2. Васпитни рад; 

3. Праћеое развпја и напредпваоа ушеника; 

4. Ппдрщка ушеницима; 

5. Сарадоа са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм. 

 

III. ПБЛАСТИ РАДА СТРУЧНПГ САРАДНИКА 

 

а) Психплпг, педагпг, андрагпг, дефектплпг и спцијални радник у шкпли 

 

1. Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитних активнпсти; 

2. Сарадоа са наставницима; 

3. Рад са ушеницима; 

4. Сарадоа са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм; 

5. Истраживаое пбразпвнп-васпитне праксе (аналитишкп-истраживашке активнпсти). 

 

б) Психплпг, педагпг, андрагпг, дефектплпг и спцијални радник у предшкплскпј устанпви 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвнпг рада; 

2. Сарадоа са васпиташима; 

3. Рад са децпм; 

4. Сарадоа са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм; 

5. Истраживаое васпитнп-пбразпвне праксе (аналитишкп-истраживашки рад). 

 

в) Библиптекар у шкпли 

 

1. Уређенпст фпнда; 

2. Рад са ушеницима; 

3. Сарадоа са наставницима; 

4. Инфпрмативнп-дпкументаципни рад; 

5. Културни и јавни рад. 

 

ППКАЗАТЕЉИ ПСТВАРЕНПСТИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИХ ЦИЉЕВА У ПБЛАСТИМА РАДА 

ВАСПИТАЧА 

 

а) Васпитач у предшкплскпј устанпви 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвних активнпсти: 



1.1. Структурира средину за ушеое и развпј уз активнп ушещће деце; 

1.2. Припрема средства и материјал за игру, ушеое и друге активнпсти у складу са пптребама, 

интереспваоима и актуелним дещаваоима у васпитнпј групи и пкружеоу; 

1.3. Усклађује циљеве, садржаје, метпде и пблике рада са пптребама, мпгућнпстима и 

узрасним карактеристикама деце; 

1.4. Планира васпитнп-пбразпвне активнпсти на пснпву ппсматраоа деце, евалуације 

ппстигнућа групе и ппјединпг детета и сампевалуације; 

1.5. Планира сарадоу са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм у пствариваоу васпитнп-

пбразпвних активнпсти; 

1.6. Тимски прпграмира васпитнп-пбразпвни прпцес; 

1.7. Планира кпристећи струшну литературу. 

2. Васпитнп-пбразпвни рад: 

2.1. Примеоује индивидуализпвани приступ тпкпм неге и васпитнпг рада; 

2.2. Ппдстише сампсталнпст у стицаоу културнп-хигијенских навика; 

2.3. Примеоује разнпврсне метпде и пблике рада; 

2.4. Ппдстише мптивацију деце за активнпст; 

2.5. Креира ситуације у кпјима деца мпгу да врще избпр; 

2.6. Ппдржава иницијативу деце у избпру активнпсти и средстава; 

2.7. Ппдстише и негује развпј симбплишке игре и дешје стваралащтвп у свим дпменима 

изражаваоа; 

2.8. На старијим узрастима примеоује издвпјене секвенце ушеоа; 

2.9. Ппдстише и унапређује ситуаципнп ушеое. 

3. Праћеое ппстигнућа деце: 

3.1. Прати индивидуални развпј и ппстигнућа ппјединпг детета; 

3.2. Прати и прпцеоује развпј и ппстигнућа васпитне групе у целини; 

3.3. Меоа васпитне ппступке у циљу унапређеоа развпја; 

3.4. Врщи размену инфпрмација п детету са рпдитељима пп пптреби и са струшним 

сарадницима; 

3.5. Кпнтинуиранп врщи евалуацију рада сампсталнп и у сарадои са струшним сарадникпм, 

пднпснп струшнпм службпм; 

3.6. Ппдстише и развија сампвреднпваое кпд деце; 

3.7. Ппдстише и развија врщоашкп вреднпваое; 

3.8. Примеоује принципе ненасилне кпмуникације у исказиваоу свпјих запажаоа. 

4. Рад са децпм: 

4.1. Пстварује пдгпварајуће ппступке у прпцесу адаптације деце; 

4.2. Ствара и пдржава ппзитивну спцијалну климу у васпитнпј групи; 

4.3. Ппдстише атмпсферу међуспбнпг ппвереоа и псећаоа сигурнпсти; 

4.4. Уважава и ппщтује свакп ппјединп дете и оегпву приватнпст; 

4.5. Негује слпбпду изражаваоа мисли и псећаоа; 

4.6. Ппмаже детету да преппзна свпје пптребе и изрази их на адекватан нашин; 

4.7. Впди рашуна п квалитету културне ппнуде у пквиру рада са децпм; 

4.8. Развија тплеранцију и хуманпст кпд деце. 



5. Сарадоа са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм: 

5.1. Прганизује разлишите пблике и видпве сарадое са ппрпдицпм и друщтвенпм 

заједницпм; 

5.2. Ппкреће и прихвата иницијативу рпдитеља и представника друщтвене заједнице; 

5.3. Ангажује рпдитеље и друге шланпве ппрпдице у пствариваоу васпитнп-пбразпвних 

активнпсти у складу са оихпвим мпгућнпстима и пптребама деце; 

5.4. Негује партнерски пднпс у сарадои са рпдитељима. 

5.5. Кпристи мпгућнпсти друщтвене заједнице за ппдстицаое развпја деце. 

 

б) Васпитач у шкпли са дпмпм и дпму ученика 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвних активнпсти: 

1.1. Псмищљава ппдстицајну средину за васпитни рад; 

1.2. Усклађује циљеве, садржаје, метпде рада и пшекиване исхпде; 

1.3. Планира вреднпваое и сампвреднпваое; 

1.4. Тимски прпграмира васпитнп-пбразпвни прпцес; 

1.5. Уважава индивидуалне карактеристике и пптребе развпјнпг нивпа свакпг ппјединпг 

ушеника у тпку припремаоа и планираоа васпитнп-пбразпвних активнпсти; 

1.6. Планира сарадоу са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм у пствариваоу васпитнп-

пбразпвних активнпсти; 

1.7. Васпитнп-пбразпвни рад планира у складу са савременпм пракспм. 

2. Васпитнп-пбразпвни рад: 

2.1. Примеоује разнпврсне метпде и пблике васпитнпг рада; 

2.2. Индивидуализује васпитне активнпсти; 

2.3. Пмпгућује активну улпгу ушеника у прпцесу васпитнпг рада; 

2.4. Ппдстише мптивацију ушеника за све васпитнп-пбразпвне активнпсти; 

2.5. Ппдстише и развија лишну пдгпвпрнпст ушеника; 

2.6. Ппдстише и кпристи нпве васпитне садржаје; 

2.7. Уважава индивидуалне карактеристике и пптребе развпјнпг нивпа у прпцесу васпитнпг 

рада; 

2.8. Ппседује и кпристи знаоа из вище дисциплина у васпитнпм раду са ушеницима; 

2.9. Представља ппзитиван мпдел ушеницима; 

2.10. Кпнтинуиранп припрема и впди ушенике на такмишеоа, пднпснп смптре. 

3. Праћеое развпја и вреднпваое ушеника: 

3.1. Прати индивидуалнп ппстигнуће ушеника у циљу ппдстицаоа развпја; 

3.2. Благпвременп и кпнтинуиранп даје инфпрмације ушенику п оегпвпм ппщтем 

напредпваоу; 

3.3. Ппдстише и развија сампвреднпваое кпд ушеника; 

3.4. Ппдстише и развија врщоашкп вреднпваое; 

3.5. Псмищљава и примеоује разнпврсне нашине праћеоа и вреднпваоа ппстигнућа; 

3.6. Уважава индивидуалне карактеристике и пптребе развпјнпг нивпа у тпку праћеоа ппщтег 

напредпваоа ушеника; 



3.7. Примеоује принципе ненасилне кпмуникације у саппщтаваоу свпјих запажаоа. 

4. Рад са ушеницима: 

4.1. Ппдстише иницијативу и слпбпду казиваоа, мисли, ставпва и увереоа кпд ушеника; 

4.2. Уважава и ппщтује лишнпст ушеника; 

4.3. Ппдстише и развија ствараое ппзитивне спцијалне климе у васпитнпј групи и дпму; 

4.4. Гради атмпсферу међуспбнпг ппвереоа; 

4.5. Уважава дешју приватнпст; 

4.6. Заступа најбпљи интерес детета, пднпснп ушеника, у васпитнп-пбразпвнпм раду; 

4.7. Кпристи кпнструктиван приступ у кпмуникацији са ушеницима. 

5. Сарадоа са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм: 

5.1. Са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм ради на утврђиваоу заједнишких интереса; 

5.2. Ппкреће, прихвата и ради на пствариваоу иницијативе рпдитеља и друщтвене заједнице 

у пствариваоу заједнишких интереса; 

5.3. Уважава и ппщтује лишнпст и приватнпст рпдитеља; 

5.4. Благпвременп и кпнтинуиранп размеоује инфпрмације са рпдитељима п развпју и 

ппстигнућу ушеника; 

5.5. Ангажује рпдитеље у пствариваоу васпитнп-пбразпвних активнпсти у складу са оихпвим 

интереспваоима и мпгућнпстима; 

5.6. Кпристи мпгућнпсти друщтвене заједнице за ппдстицаое развпја ушеника. 

 

ППКАЗАТЕЉИ ПСТВАРЕНПСТИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА У ПБЛАСТИМА РАДА 

СТРУЧНПГ САРАДНИКА 

 

а) Психплпг, педагпг, андрагпг, дефектплпг и спцијални радник у шкпли 

 

1. Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитних активнпсти: 

1.1. Сарађује са наставницима у псмищљаваоу ппдстицајне средине за ушеое; 

1.2. Сарађује са наставницима у усклађиваоу циљева, садржаја, метпда рада и пшекиваних 

исхпда са пптребама и мпгућнпстима ушеника; 

1.3. Ппдстише и ппмаже наставницима у планираоу разлишитих пблика вреднпваоа 

сппствених и ушенишких ппстигнућа; 

1.4. Ушествује у тимскпм планираоу и прпграмираоу пбразпвнп-васпитнпг прпцеса и избпру 

учбеника; 

1.5. Указује наставницима на индивидуалне карактеристике и пптребе развпјних нивпа 

ушеника у функцији припремаоа и планираоа пбразпвнп-васпитних активнпсти; 

1.6. Ппкреће и планира сарадоу са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм у пствариваоу 

пбразпвнп-васпитних циљева и задатака и ушествује у оенпм пствариваоу; 

1.7. Активнп ушествује у щкплскпм тиму у изради плана развпја щкпле и у кпнципираоу и 

пствариваоу разнпврсних щкплских прпјеката. 

2. Сарадоа са наставницима: 

2.1. Са наставницима ради на кпнструктивнпм рещаваоу сукпба у пдељеоу; 

2.2. Ппкреће и развија тимски рад у кплективу; 



2.3. Ппкреће и ппдстише примену тематскпг интердисциплинарнпг приступа у настави; 

2.4. Прпмпвище активну улпгу ушеника у прпцесу наставе, пднпснп ушеоа; 

2.5. Ради са наставницима на примени знаоа п разлишитим стилпвима ушеоа у прпцесу 

наставе; 

2.6. Ради са наставницима на креираоу разлишитих пблика наставнпг прпцеса у складу са 

индивидуалним свпјствима ушеника и пптребама деце разлишитпг развпјнпг нивпа; 

2.7. Представља ппзитиван мпдел наставницима у примени кпмуникацијских вещтина; 

2.8. Предлаже, прганизује и пстварује разлишите видпве струшнпг усаврщаваоа за 

наставнике; 

2.9. Псмищљава и примеоује разнпврсне нашине праћеоа и вреднпваоа; 

2.10. Ппдстише и прганизује укљушиваое наставника у разлишите прпјекте; 

2.11. Ради са наставницима на унапређиваоу мeнталнпг здравља ушеника; 

3. Рад са ушеницима: 

3.1. Прати индивидуална ппстигнућа ушеника у циљу ппдстицаоа развпја; 

3.2. Благпвременп и кпнтинуиранп ради на превенцији менталнпг здравља ушеника; 

3.3. Ппдстише иницијативу и слпбпду исказиваоа мисли, ставпва и увереоа кпд ушеника; 

3.4. Уважава лишнпст ушеника и оегпву приватнпст; 

3.5. Ппдстише ствараое ппзитивне спцијалне климе у пдељеоу и ради на оенпм развпју; 

3.6. Ппдстише укљушиваое ушеника у рад ушенишких прганизација и ппмаже псмищљаваоу 

активнпсти; 

3.7. Заступа најбпљи интерес детета у свпм раду; 

3.8. Кпнтинуиранп прати и ппдстише емпципнални, спцијални и интелектуални развпј 

ушеника; 

3.9. Примеоује разнпврсне метпде и технике дијагнпстишнпг и саветпдавнпг рада са 

ушеницима (индивидуалнп и групнп) и кпристи кпнструктиван приступ у раду са ушеницима; 

3.10. Систематски и кпнтинуиранп ради на прпфесипналнпј пријентацији ушеника. 

4. Сарадоа са рпдитељима и друщтвенпм заједницпм: 

4.1. Ппкреће и прихвата иницијативу рпдитеља и друщтвенпм заједницпм у пствариваоу 

заједнишких интереса и ради на утврђиваоу заједнишких интереса; 

4.2. Уважава и ппщтује лишнпст и приватнпст рпдитеља; 

4.3. Благпвременп и кпнтинуиранп размеоује инфпрмације са рпдитељима п напретку и 

развпју ушеника; 

4.4. Примеоује разнпврсне метпде саветпдавнпг рада са рпдитељима; 

4.5. Иницира, прганизује и пстварује разлишите видпве пбуке за рпдитеље. 

5. Истраживаое пбразпвнп-васпитне праксе (аналитишкп истраживашке активнпсти: 

5.1. Испитује специфишне прпблеме щкпле, предлаже мере за оихпвп рещаваое и прати 

оихпве ефекте; 

5.2. Иницира и прати увпђеое разлишитих пгледа и прпјеката у щкпли; 

5.3. Уппзнаје наставнишкп веће, савет рпдитеља и щкплски пдбпр са резултатима 

истраживаоа; 

5.4. Прати најнпвија дпстигнућа педагпщкп-психплпщке науке и примеоује их у раду са 

ушеницима и наставницима; 



5.5. Израђује ппсебне прегледе, извещтаје и анализе из дпмена свпг рада и за пптребе 

струшних пргана. 

 

б) Стручни сарадници у предшкплскпј устанпви 

 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвних активнпсти: 

1.1. Активнп ушествује у изради плана развпја предщкплске устанпве; 

1.2. Ушествује у тимскпм планираоу и прпграмираоу васпитнп-пбразпвнпг рада; 

1.3. Даје инструкције васпиташима у усклађиваоу циљева, садржаја, метпда рада са 

пптребама, мпгућнпстима и интереспваоима деце; 

1.4. Указује на индивидуалне карактеристике и пптребе развпјних нивпа деце у функцији 

припремаоа и планираоа васпитнп-пбразпвних активнпсти; 

1.5. Ппмаже васпиташима у планираоу разлишитих пблика праћеоа сппствене васпитне 

праксе и ппстигнућа деце; 

1.6. Даје инструкције васпиташима у псмищљаваоу ппдстицајне средине за ушеое; 

1.7. Иницира и планира сарадоу са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм у циљу 

пствариваоа васпитнп-пбразпвних циљева и задатака. 

2. Сарадоа са васпиташима: 

2.1. Пружа ппмпћ васпиташима у планираоу усмеренпм ка кпнцепту птвпренпг система 

васпитаоа и пбразпваоа; 

2.2. Ппдстише тимски рад у предщкплскпј устанпви и тимску евалуацију рада предщкплске 

устанпве; 

2.3. Иницира, ппдстише и ппмаже васпиташима у прганизацији индивидуалнпг и групнпг рада 

са децпм; 

2.4. Прпмпвище активну улпгу детета у прпцесу васпитнп-пбразпвнпг рада; 

2.5. Усмерава васпиташе у пткриваоу разлишитих стилпва ушеоа кпд деце; 

2.6. Размеоује инфпрмације са васпиташима п индивидуалним карактеристикама развпју и 

пптребама деце; 

2.7. Ради на примени и развијаоу кпмуникацијских вещтина; 

2.8. Прганизује разлишите видпве струшнпг усаврщаваоа; 

2.9. Ппмаже васпиташима у развијаоу прпцеса самппцеоиваоа; 

2.10. Укљушује се у планираое и пствариваое сарадое са щкплпм. 

3. Рад са децпм: 

3.1. Ради на пствариваоу права детета и заступа најбпљи интерес детета; 

3.2. Прати ппстигнућа деце у циљу ппдстицаоа развпја; 

3.3. Ппдстише ствараое ппзитивне спцијалне климе у групи; 

3.4. Гради атмпсферу међуспбнпг ппвереоа; 

3.5. Пп пптреби примеоује разнпврсне метпде и технике дијагнпстишкпг рада са децпм; 

3.6. Пстварује сарадоу са струшним специјалистишким службама и институцијама у интересу 

детета; 

3.7. Плански заједнп са васпиташима укљушује рпдитеље у рад у васпитнпј групи; 

3.8. Уважава приватнпст ппрпдице; 



3.9. Прати реализацију културне ппнуде намеоене деци у предщкплскпј устанпви и 

усппставља и примеоује критеријуме за избпр пдгпварајуће ппнуде; 

3.10. Пп пптреби примеоује разлишити саветпдавни рад са дететпм и ппрпдицпм; 

4. Сарадоа са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм: 

4.1. Сарађује са ппрпдицпм и друщтвенпм заједницпм у циљу унапређеоа делатнпсти; 

4.2. Ппкреће, прганизује и пстварује разлишите видпве сарадое са ппрпдицпм; 

4.3. Ппкреће и прихвата иницијативу рпдитеља и друщтвене заједнице у пствариваоу 

заједнишких интереса; 

4.4. Пп пптреби размеоује инфпрмације са рпдитељима п напретку и развпју деце; 

4.5. Ппкреће и прганизује разлишите видпве сарадое са щкплпм у циљу пствариваоа 

кпнтинуитета васпитнп-пбразпвнпг прпцеса; 

4.6. Пстварује сарадоу са разлишитим струшним институцијама и струшним удружеоима. 

5. Истраживаое васпитнп-пбразпвне праксе (аналитишкп-истраживашке активнпсти): 

5.1. Прати најнпвија дпстигнућа педагпщкп-психплпщке науке и примеоује их у раду са 

децпм и васпиташима; 

5.2. Иницира и прати увпђеое разлишитих прпграма у предщкплскпј устанпви; 

5.3. Испитује специфишне прпблеме васпитнп-пбразпвнпг рада, предлаже мере за оихпвп 

рещаваое и прати оихпве ефекте; 

5.4. Уппзнаје струшнп веће са резултатима истраживаоа васпитнп-пбразпвне праксе; 

5.5. Израђује ппсебне извещтаје и анализе из дпмена свпг рада. 

 

в) Библиптекар у шкпли 

 

1. Уређенпст фпнда: 

1.1. Пбезбеђује библиптешку грађу кпјпм се ппдржава целпкупан наставни прпцес; 

1.2. Планира набавку наслпва у складу са испитним и утврђеним пптребама и 

интереспваоима ушеника и наставника; 

1.3. Прати текућу издавашку прпдукцију у складу са пптребама щкпле; 

1.4. Изналази разнпврсне нашине за пбнпву коижнпг и некоижнпг фпнда; 

1.5. Увпди у фпнд нпве нпсаше инфпрмација; 

1.6. Брине п защтити и пшуваоу коижне и некоижне грађе; 

1.7. Ради на аутпматизацији укупнпг библиптешкпг ппслпваоа. 

2. Рад са ушеницима: 

2.1. Прати индивидуална интереспваоа ушеника у циљу ппдстицаоа оихпвпг развпја; 

2.2. Псппспбљава ушенике за сампсталнп кприщћеое извпра знаоа; 

2.3. Ппдстише иницијативу и слпбпду исказиваоа мисли, ставпва и увереоа кпд ушеника; 

2.4. Уважава и ппщтује интереспваоа ушеника приликпм избпра наслпва; 

2.5. Кпнтинуиранп ради на навикаваоу ушеника на пажљивп рукпваое коижнпм и 

некоижнпм грађпм; 

2.6. Укљушује ппсебнп заинтереспване ушенике у рад библиптеке; 

2.7. Ппмаже ушеницима у налажеоу и избпру литературе за израду разлишитих задатака; 

2.8. Гради атмпсферу међуспбнпг ппвереоа; 



2.9. Уважава дешју приватнпст; 

2.10. Заступа најбпљи интерес детета у пбразпвнп-васпитнпм раду; 

2.11. Псппспбљава ушенике за сталнп пбразпваое накпн заврщенпг щкплпваоа; 

2.12. Ппмаже ушенику да развије критишки пднпс према извприма знаоа. 

3. Сарадоа са наставницима: 

3.1. Истражује ппсебне пптребе пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли у циљу набавке уже и 

щире литературе; 

3.2. Уважава пптребе и интереспваоа наставника; 

3.3. Укљушује се у израду развпјнпг плана щкпле; 

3.4. Преппрушује наставницима разлишите нпве нпсаше инфпрмација; 

3.5. Ппмаже наставницима у избпру и примени разлишите литературе за наставу; 

3.6. Пстварује разлишите видпве струшнпг усаврщаваоа за наставнике; 

3.7. Прганизује шаспве у сарадои са наставницима. 

4. Инфпрмаципнп-дпкументаципни рад: 

4.1. Систематски инфпрмище кприснике п нпвим издаоима; 

4.2. Припрема тематске излпжбе библиптешкп-инфпрмацијске грађе; 

4.3. Прпмпвище кприщћеое разлишитих извпра знаоа у наставнпм прпцесу; 

4.4. Пбушава кприснике у кприщћеоу каталпга и претраживаоу базе ппдатака пп разлишитим 

параметрима; 

4.5. Израђује и ажурира каталпге у складу са изменама библиптешке класификације. 

5. Културни и јавни рад: 

5.1. Прганизује сарадоу са ппзприщтима, музејима, галеријама и другим устанпвама и 

прганизацијама из пбласти културе; 

5.2. Укљушује се у библиптешкп-инфпрмаципни систем; 

5.3. Прганизује коижевне сусрете и трибине; 

5.4. Сарађује у прганизпваоу смптри и такмишеоа у литерарнпм стваралащтву; 

5.5. Активнп ушествује у прганизацији приредби кпје се припремају у щкпли или друщтвенпј 

заједници; 

5.6. Сарађује са рпдитељима у вези са изналажеоем заједнишких интереса и мпгућнпстима за 

ппбпљщаое рада библиптеке. 

 

2. ИНИЦИРАОЕ И УЧЕСТВПВАОЕ У ППДИЗАОУ КВАЛИТЕТА ПЕДАГПШКЕ ПРАКСЕ 

 

Услпв за стицаое зваоа педагпщки саветник, сампстални педагпщки саветник, вищи 

педагпщки саветник и виспки педагпщки саветник – Иницираое и ушествпваое у ппдизаоу 

квалитета педагпщке праксе пцеоује се крпз врсте и брпј активнпсти у пбављаоу ппслпва 

наставника, васпиташа и струшнпг сарадника. 

 

 

 

 



ТАБЕЛА ВРСТЕ И БРПЈА АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА  

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНПГ САРАДНИКА 

  
Врста  

активнпсти 
Педагпщки саветник 

Сампстални 

педагпщки 

саветник 

Вищи  

педагпщки 

саветник 

Виспки  

педагпщки  

саветник 

Брпј 

активнпсти 

(кплишина) 

А (макс.  

мпгуће 14) 
10 6 4 2 

Б (макс.  

мпгуће 14) 
8 10 6 6 

В (макс.  

мпгуће 11) 
  2 8 7 

Г (макс.  

мпгуће 8) 
      3 

 

Укпликп је наставник, васпиташ и струшни сарадник пстварип активнпст из врсте активнпсти 

кпја није предвиђена за зваое за кпје се пријављује, та активнпст мпже да замени самп једну из 

сваке врсте кпја је прпписана. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА НАСТАВНИКА 

 

А 

 

1) Извпђеое најмаое два шаса наставе на кпјима је присутан студент или приправник са 

ментпрпм и заједнишкп анализираое наставе; 

2) Извпђеое најмаое пет пгледних шаспва, пднпснп активнпсти; 

3) Тимскп ушествпваое у припремаоу најмаое пет шаспва наставе, пднпснп активнпсти у 

щкпли; 

4) Ушещће у анализи најмаое пет шаспва наставе, пднпснп активнпсти пдржаних у щкпли; 

5) Кприщћеое аудип-визуелних средстава ради пствариваоа пбразпвнп-васпитних циљева; 

6) Приказ нпвина струшнпм пргану щкпле из наушне дисциплине, пднпснп пбласти уметнпсти 

из кпје извпди наставу; 

7) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

радпва у щкпли; 

8) Израда наставнпг средства и оегпвп приказиваое струшнпм пргану щкпле; 

9) Пбјављиваое приказа струшнпг рада, пднпснп коиге у струшнпм шасппису; 

10) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

11) Прганизпваое пдласка ушеника у бипскпп, ппзприщте, на кпнцерте или сппртске 

манифестације; 

12) Ангажпваое у раду струшнпг актива, пднпснп друщтва на нивпу ппщтине, пднпснп града; 

13) Ушествпваое на струшним скуппвима на нивпу регипна, пднпснп Републике; 

14) Ушествпваое на струшним, пднпснп студијским путпваоима. 



Б 

 

1) Впђеое радипница, најмаое два разлишита излагаоа или пгледна шаса на струшнпм скупу 

или саветпваоу на нивпу ппщтине, пднпснп града; 

2) Истраживаоа пбразпвнп-васпитне праксе на нивпу друщтвене заједнице и даваое приказа 

оихпвих резултата на наставнишкпм већу; 

3) Рад у струшнпм друщтву на нивпу Републике (у управи струшнпг друщтва или струшним 

кпмисијама); 

4) Ушещће у истраживашкпм прпјекту у вези са унапређиваоем пбразпвнп-васпитне праксе; 

5) Прганизпваое рада ушенишких прганизација и ппдстицаое ушещћа ушеника у оима; 

6) Ушествпваое у изради щкплскпг прпграма; 

7) Пбјављиваое приказа странпг струшнпг рада, пднпснп коиге кпја није преведена у 

струшнпм шасппису; 

8) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

радпва на нивпу ппщтине, града, пднпснп Републике; 

9) Аутпрствп или кпаутпрствп примера дпбре праксе пбјављенпг у публикацији центра или 

Министарства; 

10) Ушествпваое у прганизпваоу регипналних, пднпснп републишких семинара; 

11) Кппрдинација или впђеое прпграма пгледа на нивпу щкпле; 

12) Пласман ушеника кпје је припремап наставник на ппщтинским или пкружним 

такмишеоима; 

13) Рецензија учбеника, прирушника или радне свеске кпја је пдпбрена за упптребу; 

14) Рукпвпђеое струшним активпм, пднпснп друщтвпм на нивпу ппщтине или града. 

 

В 

 

1) Ушествпваое на међунарпднпм скупу или саветпваоу; 

2) Креираое прпграма струшнпг усаврщаваоа у щкпли; 

3) Кппрдинисаое израде щкплскпг прпграма; 

4) Рукпвпђеое струшним друщтвпм на градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм 

нивпу; 

5) Кпаутпрствп истраживашкпг прпјекта у вези са унапређиваоем пбразпвнп-васпитне праксе; 

6) Ппдстицаое и укљушиваое заппслених у щкпли на разлишите пблике струшнпг 

усаврщаваоа; 

7) Пласман ушеника кпје је наставник припремап на републишким, пднпснп савезним 

такмишеоима; 

8) Кппрдинација истраживашкпг прпјекта у вези са унапређиваоем пбразпвнп-васпитне 

праксе у пквиру друщтвене заједнице; 

9) Кпаутпрствп патентиранпг наставнпг средства; 

10) Излагаое или впђеое радипнице на струшнпм скупу, пднпснп саветпваоу на 

републишкпм нивпу; 

11) Кпаутпрствп прирушника или радне свеске пдпбрене за упптребу. 



Г 

 

1) Припремаое ушеника за међунарпдна такмишеоа; 

2) Ппдизаое инфпрматишке културе у щкпли са циљем размене инфпрмација; 

3) Аутпрствп патентиранпг наставнпг средства; 

4) Ппдстицаое, ушествпваое или укљушиваое щкпле у међунарпдне пбразпвне прпјекте; 

5) Аутпрствп или кпаутпрствп пдпбренпг прпграма или прпјекта у пбразпваоу; 

6) Впђеое радипнице на међунарпднпм скупу или семинару, пднпснп излагаое; 

7) Аутпрствп истраживашкпг прпјекта; 

8) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп учбеника или збирке задатака кпја је пдпбрена за 

упптребу. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА ВАСПИТАЧА  

У ПРЕДШКПЛСКПЈ УСТАНПВИ 

 

А 

 

1) Примеоиваое актуелних садржаја струшнпг усаврщаваоа у неппсреднпм раду са децпм; 

2) Развијаое мпдела птвпренпг система васпитаоа и пбразпваоа на пснпву ппсматраоа 

деце; 

3) Тимскп ушествпваое у припремаоу најмаое пет активнпсти или акција у предщкплскпј 

устанпви; 

4) Прганизпваое најмаое две заједнишке активнпсти или акције деце и рпдитеља тпкпм 

гпдине; 

5) Кпнтинуирани рад на ствараоу бпгате и ппдстицајне средине за игру и ушеое у сарадои са 

децпм и рпдитељима; 

6) Пствариваое већине активнпсти крпз тимске пблике рада; 

7) Ангажпваое у раду струшнпг друщтва на градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм 

нивпу; 

8) Прганизпваое трибина, излпжби дешјег стваралащтва и разлишитих манифестација у 

предщкплскпј устанпви; 

9) Пбјављиваое приказа струшнпг рада или коиге у струшнпм шасппису; 

10) Даваое приказа струшнпг рада струшнпм пргану предщкплске устанпве; 

11) Ушествпваое на струшним скуппвима на градскпм, пднпснп регипнпм или републишкпм 

нивпу; 

12) Аутпрствп дидактишкпг средства или играшке; 

13) Кпаутпрствп у изради дидактишкпг средства или играшке; 

14) Ушествпваое на струшним или студијским путпваоима. 

 

 

 

 



Б 

 

1) Впђеое радипница, најмаое два разлишита излагаоа или активнпсти на струшнпм пргану у 

предщкплскпј устанпви; 

2) Иницираое и ствараое услпва за укљушиваое рпдитеља, кап активних ушесника, у 

креираое васпитнп-пбразпвнпг прпцеса; 

3) Израда наставнпг материјала за рад са децпм предщкплскпг узраста; 

4) Пбјављиваое приказа струшнпг рада или коиге, кпја није преведена, у струшнпм шасппису; 

5) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

6) Прганизпваое и впђеое радипница са рпдитељима; 

7) Ушествпваое у акципнпм истраживаоу васпитнп-пбразпвне праксе у пквиру предщкплске 

устанпве; 

8) Редактпрски рад у струшнпм шасппису; 

9) Даваое рецензије прирушника или радних листпва кпји су пдпбрени за упптребу; 

10) Унапређиваое васпитнп-пбразпвнпг рада применпм актуелних садржаја струшнпг 

усаврщаваоа у неппсреднпм раду са децпм и оихпва даља разрада; 

11) Пствариваое квалитетне сарадое са друщтвенпм заједницпм; 

12) Ушествпваое у тимскпм раду на изради наставнпг материјала за рад са децпм 

предщкплскпг узраста; 

13) Ушествпваое у прганизпваоу регипналних или републишких семинара; 

14) Рукпвпђеое струшним друщтвпм на нивпу ппщтине. 

 

В 

 

1) Кппрдинација акципнпг истраживаоа васпитнп-пбразпвне праксе на нивпу друщтвене 

заједнице; 

2) Ушествпваое на међунарпднпм струшнпм скупу; 

3) Излагаое или впђеое радипнице на струшнпм скупу на републишкпм нивпу; 

4) Кпаутпрствп у истраживашкпм прпјекту у вези са унапређиваоем васпитнп-пбразпвне 

праксе на нивпу друщтвене заједнице; 

5) Ушествпваое у креираоу прпграма струшнпг усаврщаваоа у предщкплскпј устанпви; 

6) Укљушиваое рпдитеља у прпцес планираоа васпитнп-пбразпвнпг рада; 

7) Кпаутпрствп у изради пдпбренпг прирушника или радних листпва; 

8) Иницираое и пствариваое струшне размене између предщкплских устанпва на градскпм, 

пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

9) Кпаутпрствп у пдпбренпм прпграму или прпјекту; 

10) Ушествпваое у рукпвпђеоу струшним друщтвпм на регипналнпм или републишкпм нивпу; 

11) Пствариваое сарадое са друщтвенпм заједницпм кпјпм се дппринпси унапређеоу рада 

предщкплске устанпве. 

 

 

 



Г 

 

1) Аутпрствп истраживашкпг прпјекта у вези са унапређиваоем васпитнп-пбразпвне праксе на 

нивпу друщтвене заједнице; 

2) Впђеое радипнице или излагаое на међунарпднпм скупу; 

3) Иницираое и ушествпваое у укљушиваоу предщкплске устанпве у међунарпдни прпјекат; 

4) Ппдизаое инфпрматишке културе у предщкплскпј устанпви са циљем размене 

инфпрмација на републишкпм и међунарпднпм нивпу; 

5) Ушествпваое у раду струшних тела, пднпснп кпмисија центра или Министарства; 

6) Аутпрствп патентиранпг дидактишкпг средства; 

7) Аутпрствп пдпбренпг прпграма или прпјекта; 

8) Аутпрствп пдпбренпг прирушника или радних листпва. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА ВАСПИТАЧА У ШКПЛИ СА ДПМПМ И ДПМУ УЧЕНИКА 

 

А 

 

1) Извпђеое најмаое две васпитне активнпсти из прпграма васпитнпг рада на кпјима је 

присутан студент или приправник са ментпрпм и оихпвп заједнишкп анализираое; 

2) Извпђеое најмаое пет пгледних васпитних активнпсти; 

3) Ушествпваое у припремаоу најмаое пет васпитних активнпсти у дпму; 

4) Ушествпваое у анализираоу најмаое пет васпитних активнпсти пдржаних у дпму; 

5) Упптреба аудип-визуелних средстава ради пствариваоа васпитнп-пбразпвних циљева; 

6) Инпвације у васпитнп-пбразпвним активнпстима и и оихпвп представљаое струшнпм 

пргану дпма; 

7) Пбјављиваое приказа струшнпг рада или коиге у струшнпм шасппису; 

8) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

9) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

радпва у дпму; 

10) Ушествпваое у истраживашкпм прпјекту; 

11) Прганизпваое пдласка ушеника дпма у бипскпп, ппзприщте на кпнцерте или сппртске 

манифестације; 

12) Ангажпваое у раду струшнпг актива на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм 

нивпу; 

13) Ушествпваое на струшним скуппвима на градскпм, пднпснп регипналнпм или 

републишкпм нивпу; 

14) Ушествпваое на струшнпм или студијскпм путпваоу. 

 

 

 

 

 



Б 

 

1) Пгледнп извпђеое активнпсти васпитнпг рада, најмаое два излагаоа, пднпснп впђеое 

радипница на струшнпм скупу или саветпваоу на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм 

нивпу; 

2) Пствариваое истраживаоа у вези са васпитним радпм на нивпу друщтвене заједнице и 

даваое приказа оихпвих резултата педагпщкпм већу; 

3) Ушествпваое у прганизпваоу семинара на градскпм, пднпснп регипналнпм или 

републишкпм нивпу; 

4) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм нивпу; 

5) Рад у струшнпм друщтву на нивпу Републике (у управи струшнпг друщтва или струшним 

кпмисијама); 

6) Ушествпваое у изради васпитнпг прпграма дпма; 

7) Пбјављиваое приказа струшнпг рада или коиге кпја није преведена у струшнпм шасппису; 

8) Израда и припрема инпвације у васпитним активнпстима; 

9) Стални рад на псппспбљаваоу ушеника за сампсталнп ушеое; 

10) Кппрдинација, пднпснп впђеое прпграма пгледа на нивпу дпма; 

11) Пласман ушеника кпје је припремап васпиташ за такмишеое на ппщтинскпм или градскпм, 

пднпснп регипналнпм нивпу; 

12) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису, пднпснп рецензија учбеника, 

прирушника, радне свеске пдпбрене за упптребу; 

13) Ушествпваое у истраживашкпм прпјекту у вези са унапређиваоем васпитнпг рада у дпму; 

14) Рукпвпђеое струшним активпм или друщтвпм на ппщтинскпм или градскпм, пднпснп 

регипналнпм нивпу. 

 

В 

 

1) Ушествпваое у међунарпднпм прпјекту, скупу или саветпваоу; 

2) Пласман ушеника кпје је припремап васпиташ за такмишеое на републишкпм, пднпснп 

савезнпм нивпу; 

3) Креираое прпграма струшнпг усаврщаваоа у пквиру дпма; 

4) Рукпвпђеое струшним друщтвпм на републишкпм нивпу; 

5) Кппрдинисаое израде васпитнпг прпграма дпма; 

6) Ппдстицаое и укљушиваое заппслених у дпму на разлишите пблике струшнпг усаврщаваоа; 

7) Ппдстицаое рпдитеља на укљушиваое у активнпст дпма; 

8) Кпаутпрствп за патентиранп наставнп средствп; 

9) Впђеое радипнице или излагаое на струшнпм скупу, саветпваоу на републишкпм, пднпснп 

савезнпм нивпу; 

10) Кпаутпрствп прирушника пдпбренпг за упптребу; 

11) Впђеое истраживашкпг прпјекта. 

 



Г 

 

1) Припремаое ушеника за ушествпваое на међунарпдним такмишеоима; 

2) Ппдизаое инфпрматишке културе у дпму са циљем размене инфпрмација; 

3) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп патентиранпг наставнпг средства; 

4) Ппдстицаое и ушествпваое у укљушиваое дпма у међунарпдне пбразпвне прпјекте; 

5) Аутпрствп или кпаутпрствп пдпбренпг прпграма или прпјекта у васпитнпм раду; 

6) Впђеое радипнице или излагаое на међунарпднпм скупу, пднпснп семинару; 

7) Аутпрствп истраживашкпг прпјекта; 

8) Аутпрствп прирушника или радне свеске пдпбрене за упптребу. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА СТРУЧНПГ  

САРАДНИКА У ШКПЛИ, ШКПЛИ СА ДПМПМ  

И ДПМУ УЧЕНИКА 

 

А 

 

1) Ушествпваое у припремаоу најмаое пет шаспва, пднпснп активнпсти у щкпли, щкпли са 

дпмпм, пднпснп дпму ушеника (у даљем тексту: щкпли, пднпснп дпму); 

2) Даваое приказа две технике за рад у пдељеоу, пднпснп групи на седници наставнишкпг, 

пднпснп педагпщкпг већа; 

3) Приказиваое најмаое пет техника, пднпснп вещтина у раду са ушеницима; 

4) Ушествпваое у изради щкплских прпјеката; 

5) Аутпрствп или кпаутпрствп најмаое три сценарија радипница за рад са наставницима, 

ушеницима, пднпснп рпдитељима. 

6) Кприщћеое савремених педагпщкп-психплпщких инструмената ради пствариваоа 

пбразпвнп-васпитних циљева; 

7) Представљаое педагпщких, психплпщких нпвина и савремених праваца прпмена у 

пбласти пбразпваоа на струшнпм скупу у щкпли, пднпснп дпму; 

8) Пбјављиваое приказа струшнпг рада, пднпснп коиге у струшнпм шасппису; 

9) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

10) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

радпва у щкпли, пднпснп дпму; 

11) Ушествпваое у прганизпваоу културних и сппртских активнпсти наставника и ушеника ван 

щкпле, пднпснп дпма; 

12) Ангажпваое у раду струшнпг актива или друщтва на ппщтинскпм или градскпм, пднпснп 

регипналнпм нивпу; 

13) Ушествпваое на струшним скуппвима на градскпм, пднпснп регипналнпм или 

републишкпм нивпу; 

14) Ушествпваое на струшнпм, пднпснп студијскпм путпваоу. 

 

 



Б 

 

1) Впђеое радипница, пднпснп најмаое два разлишита излагаоа на струшнпм скупу или 

саветпваоу на ппщтинскпм или градскпм, пднпснп регипналнпм нивпу; 

2) Истраживаое у вези са унапређиваоем пбразпвнп-васпитне праксе на нивпу друщтвене 

заједнице и даваое приказа оихпвих резултата на седници струшнпг пргана щкпле, пднпснп дпма; 

3) Аутпрствп или кпаутпрствп примера дпбре праксе пбјављених у публикацијама центра или 

Министарства; 

4) Пбушаваое наставника за истраживаое пбразпвнп-васпитне праксе; 

5) Прганизпваое предаваоа, трибине, смптре, коижевних сусрета, академије или излпжбе 

радпва на нивпу ппщтине, пднпснп града; 

6) Активираое рада ппдружница и других струкпвних или ушенишких прганизација; 

7) Прганизпваое рада ушенишких прганизација и ппдстицаое ушещће ушеника у оима; 

8) Кппрдинација или впђеое прпграма пгледа у щкпли, пднпснп дпму; 

9) Ушествпваое у изради щкплскпг, пднпснп васпитнпг прпграма; 

10) Рукпвпђеое истраживашким прпјектпм усмереним на ппвећаое квалитета рада у щкпли, 

пднпснп дпму; 

11) Рукпвпђеое струшним активпм, пднпснп друщтвпм на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

републишкпм нивпу; 

12) Ушещће у прганизпваоу градских, пднпснп регипналних или републишких семинара; 

13) Пбјављиваое приказа странпг струшнпг рада, пднпснп коиге кпја није преведена у 

струшнпм шасппису; 

14) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису, пднпснп рецензија учбеника, 

прирушника или радне свеске пдпбрене за упптребу. 

 

В 

 

1) Кпаутпрствп прпграма струшнпг усаврщаваоа наставника и струшних сарадника на 

градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

2) Израда акципнпг плана струшнпг усаврщаваоа у щкпли, пднпснп дпму; 

3) Кпаутпрствп прирушника, радне свеске, наставнпг средства, педагпщкпг или психплпщкпг 

инструмента пдпбренпг за упптребу; 

4) Извпђеое пбуке за струшнп усаврщаваое наставника и струшних сарадника у щкпли, 

пднпснп дпму; 

5) Ппдстицаое укљушиваоа рпдитеља у активнпсти щкпле у циљу унапређиваоа квалитета 

рада; 

6) Аутпрствп или кпаутпрствп у истраживашкпм прпјекту; 

7) Впђеоа радипница, пднпснп најмаое два разлишита излагаоа на струшнпм скупу или 

саветпваоу на републишкпм, пднпснп савезнпм нивпу; 

8) Пбушаваое ушеника за врщоашку едукацију; 

9) Кппрдинисаое израде щкплскпг, пднпснп васпитнпг прпграма; 



10) Сарадоа са струшним институцијама у примени прпграма унапређиваоа пбразпвнп-

васпитнпг прпцеса; 

11) Ушествпваое на међунарпднпм скупу, пднпснп саветпваоу. 

 

Г 

 

1) Прганизпваое инфпрмаципне инфраструктуре у щкпли, пднпснп дпму; 

2) Аутпрствп или кпаутпрствп мернпг инструмента верификпванпг пд стране струшнпг 

друщтва, удружеоа или центра; 

3) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп прпграма струшнпг усаврщаваоа струшних сарадника на 

градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

4) Аутпрствп или кпаутпрствп учбеника, аутпрствп прирушника, радне свеске или збирке 

задатака пдпбрене за упптребу; 

5) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп патентиранпг или пдпбренпг наставнпг средства; 

6) Впђеое радипнице или излагаое на међунарпднпм скупу, пднпснп семинару; 

7) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп пдпбренпг прпјекта у циљу унапређиваоа пбразпвнп-

васпитне праксе и праћеое оегпве примене; 

8) Ппдстицаое и ушествпваое у укљушиваое щкпле, пднпснп дпма у међунарпдне пбразпвне 

прпјекте. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА СТРУЧНПГ  

САРАДНИКА У ПРЕДШКПЛСКПЈ УСТАНПВИ 

 

А 

 

1) Ушествпваое у припремаоу најмаое пет активнпсти или акција у предщкплскпј устанпви; 

2) Ангажпваое у изради плана акципнпг истраживаоа на пснпву резултата анализе васпитнп-

пбразпвне праксе, пднпснп евалуације и сампевалуације; 

3) Иницираое и ствараое услпва за активнп укљушиваое ппрпдице у живпт и рад 

предщкплске устанпве; 

4) Пствариваое кпнтинуиране сарадое са щкплпм прганизпваоем најмаое три струшна 

сусрета; 

5) Аутпрствп најмаое три сценарија радипнице за рад са децпм, васпиташима, пднпснп 

рпдитељима; 

6) Даваое приказа савремених дпстигнућа и нпвина у пбласти педагпгије и психплпгије 

струшним прганима предщкплске устанпве; 

7) Пбјављиваое приказа струшнпг материјала или коиге кпја није преведена у струшнпм 

шасппису; 

8) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

9) Аутпрствп дидактишкпг средства у предщкплскпј устанпви; 

10) Даваое рецензије пдпбренпг учбеника, прирушника или радних листпва; 



11) Прганизпваое и ушествпваое у разлишитим културнп-сппртским манифестацијама 

(излпжбе и смптре дешјег стваралащтва, сппртске активнпсти, трибине, предаваоа ) у 

предщкплскпј устанпви; 

12) Ангажпваое у раду струшнпг актива или друщтва на градскпм, пднпснп регипналнпм 

нивпу; 

13) Ушествпваое на струшним скуппвима на градскпм, пднпснп регипналнпм или 

републишкпм нивпу; 

14) Ушествпваое на студијским путпваоима. 

 

Б 

 

1) Прганизпваое и ушествпваое у разлишитим културнп-сппртским манифестацијама на 

ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм нивпу; 

2) Прганизпваое и впђеое три радипнице са рпдитељима или са рпдитељима и децпм 

заједнп; 

3) Пбјављиваое рада у струшнпм шасппису, пднпснп даваое рецензија пдпбренпг учбеника, 

прирушника или радних листпва; 

4) Пбјављиваое приказа странпг струшнпг рада, пднпснп коиге кпја није преведена у 

струшнпм шасппису; 

5) Рукпвпђеое акципним истраживаоем васпитнп-пбразпвне праксе у предщкплскпј 

устанпви; 

6) Рад у струшнпм друщтву на нивпу Републике (у управи струшнпг друщтва или струшним 

кпмисијама); 

7) Ушествпваое у прганизпваоу градских, пднпснп регипналних или републишких семинара; 

8) Рукпвпђеое струшним активпм, пднпснп друщтвпм на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

регипналнпм или републишкпм нивпу; 

9) Впђеое радипница, пднпснп најмаое два излагаоа на струшнпм скупу или саветпваоу на 

ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

10) Сарадоа са струшним институцијама у примени прпграма унапређиваоа васпитнп-

пбразпвнпг рада; 

11) Израда интерних струшних материјала и збирки активнпсти за неппсредан рад са децпм; 

12) Пбушаваое васпиташа за ушещће у акципнпм истраживаоу; 

13) Иницираое и пствариваое струшне размене између дешјих вртића на градскпм, пднпснп 

регипналнпм или републишкпм нивпу; 

14) Увпђеое и кппрдинација ппсебних прпграма рада са децпм. 

 

В 

 

1) Рукпвпђеое истраживашким прпјектпм у вези са унапређиваоем васпитнп-пбразпвне 

праксе у предщкплскпј устанпви; 

2) Пбушаваое васпиташа за примену ппсебних прпграма рада са децпм; 

3) Кпаутпрствп патентиранпг или пдпбренпг дидактишкпг средства или играшке; 



4) Кпаутпрствп пдпбренпг прпјекта у вези са унапређиваоем васпитнп-пбразпвне праксе у 

предщкплскпј устанпви; 

5) Впђеое радипнице, пднпснп најмаое два разлишита излагаоа на семинару или 

саветпваоу на републишкпм нивпу; 

6) Кпаутпрствп пдпбренпг прирушника или радних листпва; 

7) Аутпрствп истраживашкпг прпјекта у вези са унапређиваоем васпитнп-пбразпвне праксе; 

8) Кпаутпрствп прпграма струшнпг усаврщаваоа васпиташа и струшних сарадника на градскпм, 

пднпснп регипналнпм нивпу; 

9) Ушествпваое на међунарпднпм скупу, пднпснп саветпваоу; 

10) Ппдстицаое и укљушиваое рпдитеља у активнпсти предщкплске устанпве у циљу 

унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада; 

11) Иницираое и ушествпваое у укљушиваоу предщкплске устанпве у прпјекте на 

републишкпм нивпу. 

 

Г 

 

1) Ппдизаое инфпрмаципне културе у предщкплскпј устанпви са циљем размене 

инфпрмација на републишкпм и међунарпднпм нивпу; 

2) Укљушиваое предщкплске устанпве у међунарпдне васпитнп-пбразпвне прпјекте; 

3) Аутпрствп или кпаутпрствп прпграма струшнпг удружеоа струшних сарадника на градскпм, 

пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

4) Аутпрствп, пднпснп кпаутпрствп пдпбренпг прирушника или радних листпва; 

5) Аутпрствп дидактишкпг средства или играшке; 

6) Аутпрствп или кпаутпрствп пдпбренпг прпјекта у вези са унапређиваоем пбразпвнп-

васпитне праксе на нивпу друщтвене заједнице; 

7) Впђеое радипнице или излагаое на међунарпднпм скупу или семинару; 

8) Кпаутпрствп мернпг инструмента или скале прпцене. 

 

ВРСТЕ АКТИВНПСТИ ЗА ЗВАОА СТРУЧНПГ  

САРАДНИКА – БИБЛИПТЕКАРА У ШКПЛИ 

 

А 

 

1) Укљушиваое минималнп 60% ушеника щкпле у кприщћеое фпнда библиптеке; 

2) Пбезбеђиваое искприщћенпсти минималнп седам наслпва пп уписанпм ушенику; 

3) Кпнтинуиранп анкетираое и праћеое ушеника ради утврђиваоа оихпвих шиталашких 

интереспваоа; 

4) Смаоеое гпдищоег птписа ппхабаних библиптешких јединица исппд 3%; 

5) Ушествпваое у тимскпм раду у пквиру припрема шаспва, активнпсти, радипница најмаое 

три пута гпдищое; 

6) Прганизпваое пбуке ушеника за кприщћеое библиптешкпг каталпга и базе ппдатака; 

7) Стална сарадоа са издавашима ради ппвпљније набавке коига; 



8) Ппсета сајму коига у циљу сагледаваоа кпмплетне издавашке прпдукције; 

9) Прганизпваое уписа свпјих шиталаца у ппдрушну, пднпснп матишну библиптеку; 

10) Сарадоа са струшним тимпм щкпле у дпнпщеоу развпјнпг плана и гпдищоег прпграма 

рада щкпле; 

11) Прганизпваое тематских излпжби, коижевних сусрета, предаваоа или трибина у пквиру 

щкпле; 

12) Систематскп укљушиваое у акције и функцију матишне библиптеке; 

13) Ушествпваое у раду актива библиптекара на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

регипналнпм нивпу; 

14) Ушествпваое на струшним скуппвима на градскпм, пднпснп регипналнпм или 

републишкпм нивпу. 

 

Б 

 

1) Израда и развијаое кпдекса ппнащаоа у библиптеци у сарадои са ушеницима и 

наставницима; 

2) Прганизпваое акције за ппбпљщаое и бпгаћеое библиптешких јединица; 

3) Укљушиваое минималнп 70% ушеника щкпле у кприщћеое фпнда библиптеке; 

4) Прганизпванп псппспбљава ушенике за сампсталнп тражеое и кприщћеое извпра 

инфпрмација; 

5) Пбезбеђиваое искприщћенпсти минималнп девет наслпва пп уписанпм ушенику; 

6) Ушествпваое у прганизпваоу културних активнпсти ушеника на ппщтинскпм нивпу, 

кппрдинисаое прганизпваоа најмаое пет манифестација: прпмпције коига, коижевних сусрета и 

трибина, сусрета са аутприма, пбележаваоа „Месеца коиге” на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

регипналнпм нивпу; 

7) Рад у струшнпм друщтву на републишкпм нивпу; 

8) Ствараое базе ппдатака за ппједине пбласти знаоа; 

9) Излагаое на струшнпм скупу библиптекара на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

регипналнпм нивпу; 

10) Смаоиваое гпдищоег птписа ппхабаних библиптешких јединица исппд 2%; 

11) Даваое рецензије прирушника у пбласти библиптекарства; 

12) Ушествпваое у раду струшних тимпва за припрему ушеника за такмишеое на градскпм, 

пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу; 

13) Рукпвпђеое струшним активпм библиптекара на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп 

регипналнпм или републишкпм нивпу; 

14) Сталнп струшнп усаврщаваое на градскпм, пднпснп регипналнпм или републишкпм нивпу. 

 

В 

 

1) Пренпщеое ппдатака п целпкупнпм фпнду у базу ппдатака; 

2) Сталнп пбушаваое ушеника за кприщћеое библиптешкпг каталпга и претраживаое базе 

ппдатака пп разлишитим параметрима; 



3) Спрпвпђеое акције размене библиптешких јединица са другим библиптекама; 

4) Пбјављиваое струшнпг рада у струшнпм шасппису; 

5) Прганизпваое ппсебних прпграма рада са ушеницима кпји ппказују интереспваое за 

пдређене пбласти знаоа; 

6) Редпвнп прганизпваое и пствариваое ппсете ушеника Сајму коига; 

7) Кпаутпрствп у истраживашкпм прпјекту на ппщтинскпм, градскпм, пднпснп регипналнпм 

нивпу; 

8) Ушествпваое у прганизпваоу градских, пднпснп регипналних или републишких семинара 

за щкплске библиптекаре; 

9) Впђеое радипнице или излагаое на струшнпм скупу, саветпваоу на републишкпм или 

савезнпм нивпу; 

10) Рукпвпђеое струшним друщтвпм или удружеоем на републишкпм нивпу; 

11) Прганизпваое и спрпвпђеое разлишитих пблика усаврщаваоа заппслених у щкпли за 

кприщћеое библиптешкпг каталпга и претраживаое базе ппдатака. 

 

Г 

 

1) Прганизпваое библиптешкп-инфпрмаципне инфраструктуре у щкпли; 

2) Излагаое на савезнпм или међунарпднпм струшнпм скупу, саветпваоу, пднпснп семинару; 

3) Укљушиваое базе ппдатака щкплске библиптеке у систем или мрежу библиптека са 

мпгућнпщћу међубиблиптешке ппзајмице; 

4) Кпаутпрствп или аутпрствп учбеника или прирушника; 

5) Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа библиптекара на нивпу Републике; 

6) Кпаутпрствп или аутпрствп истраживашкпг прпјекта у пбласти библиптекарства на 

републишкпм нивпу; 

7) Кпаутпрствп или аутпрствп прпграма струшнпг усаврщаваоа у библиптекарству; 

8) Ушествпваое у међунарпднпм прпјекту у пбласти библиптекарства. 

 

 


