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 ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ: полагање испита 

за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

(лиценцу) и стицање права на самосталан образовно-васпитни 

рад у оквиру своје струке у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

 

 Ивана Ранковић  

 Ивана Ранковић 

 школски библиотекар 

 ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош,  

 ОШ „Страхиња Поповић“ , Дворане и  

 ОШ „Доситеј Обрадовић", Крушевац 

 имејл: ivanarankovic1@gmail.com 

 

 

 

Сажетак: Полагање испита за лиценцу значајно је питање за све у образовно-васпитном 

систему. У раду је детаљно представљена и објашњена процедура за пријављивање и 

полагање испита за добијање лиценце за школског библиотекара. 

 

Кључне речи: школски библиотекар, лиценца, испит, есеј 

 

 

 

Након приправничког стажа, или неколико година рада, сваки школски 

библиотекар, као и наставници и васпитачи у школама, треба да полаже испит и стекне 

лиценцу за рад. Како тече ова процедура? 

 

Установе образовања и васпитања подносе Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја Захтев за полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) наставника, 

васпитача и стручних сарадника. Испит за лиценцу полаже се у складу с Правилником о 

дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС”, бр. 22/05, 

51/08, 88/15, 105/15 и 48/16). У зависности од седишта установе образовања и васпитања, 

полагање се организује у Београду или Новом Саду. Установе образовања и васпитања са 

седиштем на територији АП Војводине, подносе Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Захтев за 

полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручних сарадника. 

ivanarankovic1@gmail.com
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Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице организује полагање испита за дозволу за рад (лиценце) наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

 

Уз захтев подноси се и следећа документација: 

1. оверена копија дипломе о стеченом образовању; 

2. копија уговора о раду; 

3. извештај комисије установе о савладаном програму увођења у посао; 

4. доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу; 

5. оверена копија уверења високошколске установе да кандидат испуњава услове из 

члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 

- Овереним копијама докумената сматрају се искључиво копије оверене код 

надлежног органа. 

- Диплома о стеченом високом образовању, у смислу члана 125. Закона о високом 

образовању, јавна је исправа која се сматра доказом о стеченом образовању. 

- Из решења о пријему у радни однос или уговора којим је регулисан радни однос, 

мора се јасно видети радно место на које је кандидат пријављен, односно ако то 

није случај, установа је дужна да о томе изда потврду из које се види радно место.  

- Комисија коју решењем образује директор, проверава савладаност програма 

увођења у посао приправника најраније након годину дана рада у установи, а 

најкасније у року од 15 дана од дана подношења извештаја ментора. 

 

Обавештење о полагању испита за лиценце/предиспита из психологије и педагогије 

(времену, месту, разреду, васпитној групи, предмету, односно области) доставља се 

установи најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.  

 

Обавештење о теми есеја за кандидата доставља се кандидату преко установе у којој је 

запослен, по правилу, три дана пре термина заказаног за полагање испита. (Лично сам 

добила 24 часа пре полагања испита.) 

 

Испит за лиценцу састоји се из писменог и усменог дела, а почиње приказом есеја. 

 

Писмени део обухвата: припрему есеја за стручног сарадника. Кандидат с писаним есејем, 

приступа полагању испита. Припрема за стручног сарадника износи до шест страна есеја. 

Потребно је да кандидат есеј умножи у 4 примерка (по један за сваког члана комисије).  
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Усмени део испита састоји се из провере: 

1. оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада 

у школској библиотеци, одбрана есеја; 

2. оспособљености приправника да решава конкретне педагошке ситуације; 

3. познавања прописа из области образовања и васпитања 

 

Трошкове првог полагања испита за лиценцу сноси установа у којој је кандидат запослен, 

а трошкове поновног полагања дела испита или испита у целини сноси кандидат.  

 

Приправник коме престане радни однос у установи у току полагања испита за лиценцу, 

има право да настави са полагањем започетог испита у складу са Законом, с тим да тада 

трошкове полагања испита приликом подношења новог захтева сноси сам кандидат. 

 

Трошкови полагања испита за лиценцу у износу 10.000,00 динара (за поновно полагање: 

једног дела испита – 4.500,00; два дела испита – 6.500,00). Уколико кандидат поново 

полаже испит у целости, сви трошкови испита су на терет кандидата. 

 

Основне школе су на почетку школске 2020/21. године,  добиле Допис од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја у коме се налазе одговори на најчешће постављана 

питања директора школа, наставника и стручних сарадника за ову школску годину.  

 

Питања  су била у вези са остваривањем образовно – васпитног рада под посебним 

условима. Једно од питања и одговор који се нашао у поменутом допису а који све нас 

занима је: 

„Да ли се могу спроводити испити за лиценцу наставника, стручних сарадника и 

директора?  

Према постојећим епидемиолошким мерама, није могуће спровођење испита за стицање 

лиценце за наставника, али је могуће спровођење испита за стицање лиценце за стручног 

сарадника и лиценце за директора, јер се ови испити не спроводе у школама, већ у 

просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз поштовање свих 

прописаних мера заштите.“ 

 

Верујем да су сличан допис добиле и средње школе, али на жалост нисам имала 

увид у такав допис и не могу са сигурношћу рећи да се односи и на кандидате из средњег 

образовања. 

 

Желим свима да положе испит без оптерећења и стреса! 


