
АНГАЖОВАЊЕ ВОЛОНТЕРА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 

Питања: 1. Да ли је могуће ангажовати волонтере, односно организовати 
волонтерски рад у установама образовања и васпитања? 

2. Да ли лице које обавља волонтерски рад у установи 
образовања и васпитања може да буде лице које нема прописан 
степен и врсту образовања за наставника, васпитача или 
стручног сарадника? 

 

1. Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015-аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС, даље: Закон), одредбама члан 124. прописано је 
да послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и 
приправник – стажиста са којим установа закључује уговор о стажирању у трајању 
од најмање годину, а најдуже две године. 

Приправник-стажиста не заснива радни однос у установи, али има право да 
учествује у раду стручних органа без права одлучивања и нема право да оцењује 
ученике у школи. 

Сходно наведеним одредбама Закона, којим је прописано да послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља приправник 
– стажиста, може се закључити да није дата могућност ангажовања 
волонтера у установама образовања и васпитања. 

 2. Чланом 123. став 1. Закона прописано је да је приправник, у смислу истог 
Закона, лице које први пут у том својству заснива радни однос у установи 
образовања и васпитања, на одређено или неодређено време, са пуним или 
непуним радним временом и оспособљава се за самосталан образовно-васпитни 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, савладавањем програма за 
увођење у посао и полагањем испита за лиценцу. 

На основу члана 124. ст. 1. и 2. Закона, послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља и приправник - стажиста који савладава 
програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним 
надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу и 
остварује права као приправник, сходно одредбама Закона које се односе на 
приправника. 

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
("Сл. гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016), чланом 3. 
став 1. прописано је да обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу 
има приправник и наставник, васпитач и стручни сарадник који испуњава услове 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, а није савладао програм увођења 
у посао и нема лиценцу. 

На основу наведеног, да би неко лице, као приправник-стажиста, 
могло да оспособљава за самосталан образовно-васпитни рад мора да 
испуњава услове за наставника, васпитача или стручног сарадника, 
односно мора да има одговарајуће образовање. 
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