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Извод из ''Закона о основама система образовања и васпитања''  

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 

 

Члан 140. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 

 

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије) и то: 

 

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групе предмета; 

 

(2) студије другог степена из области педагошких наука или 

интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 

другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 

области или области педагошких наука; 

 

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 

 

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 

студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), 

студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 

 

Члан 142. 

Обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 

од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. 

 

Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 

од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 

 

Програм за стицање образовања из става 1. овог члана остварује високошколска установа у оквиру 

акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са 

прописима којима се уређује високо образовање. 

 

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 

педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 

става 1. овог члана закона. 

 

 

Законски прописани услови неопходни за рад у основним или средњим школама могу 

бити остварени полагањем изборних предмета Психологија и Педагогија у оквиру 

одговарајућих изборних блокова Основних академских студија биологије и 

бирањем изборног модула Професор биологије на Мастер академским студијама 

биологије. 

 

 

 

 

 


