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ПРИСТУП И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРИПРАВНИЧКО МЕНТОРСКЕ  ПРАКСЕ

1. Под чијом је ингеренцијом приправничко менторска пракса?

2. Којим документима су регулисана основна питања приправништва и 
менторства?

3. Како и где је дефинисан циљ рада ментора и приправника?

4. Kо прописује програм рада ментора и приправника?

5. Kоји су критеријуми избора ментора? 

6. Ко је приправник и колико траје приправништво? 

7. Ко и како дефинише обавезе приправника и ментора? 

8. Ко и како оцењује рад ментора? 

9. Ко и како оцењује рад приправника и шта су последице исказане оцене?

10. Да ли се и како полаже стручни испит и шта чини његов садржај?
Шијаковић,Т.,(2015):Менторство у функцији подстицања рефлексивне праксе наставника



1. Под чијом је ингеренцијом приправничко

менторска пракса?

 Министарства просвете, науке и технолошког развоја предлаже Закон и

остале прописе у вези са приправништвом и менторством, организује

полагање испита за лиценцу

 Завод за унапређивање образовања и васпитања (бави се стручним

пословима везаним за менторство и приправништво)

 Установе (школе, вртићи, домови...)

 Ментори, приправници, остали запослени



2. Којим документима су регулисана основна

питања приправништва и менторства?

 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС",

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и

129/2021)

 Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015,

48/2016 и 9/2022)

 Ментор и приправник – водич за наставнике, васпитаче и стручне

сараднике (Група аутора, 2009)



3. Где је дефинисан циљ рада ментора и 

приправника?

 У Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и   стручних сарадника. 

И подразумева оспособљавање приправника за:

 самосталан образовно-васпитни рад и

 полагање испита за лиценцу

 Водич за приправнике и менторе дефинише сврху приправништва/менторства: 

 да обезбеди приправнику подршку и превазилажење стресних ситуација током прве

године професионалног рада

 да обезбеди да приправник посао обавља што квалитетније

 да обезбеди основе за континуирани развој (запослених и образовних установа у 

којима запослени раде) (Група аутора, 2012, 16)



4. Ко прописује програм рада ментора и приправника? 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

дефинише: 

1. Програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника

2. Програм за стицање лиценце



5. Kоји су критеријуми избора ментора? 

За ментора може бити одређен истакнути наставник, васпитач или стручни

сарадник који има лиценцу, једно од прописаних звања или најмање пет година

радног искуства у области образовања и васпитања. 

Ако у установи нема одговарајућег лица директор може за ментора да одреди

наставника, васпитача или стручног сарадника из друге установе (која је истог

нивоа образовања, као установа у којој приправник почиње радни однос).



6. Ко је приправник и колико траје приправништво? 

 По Закону, чл. 145, и Правилнику приправник је лице које први пут у својству

наставника, васпитача, стручног сарадника заснива радни однос у установи,

са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан рад,

савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.

 Период приправништва траје најмање једну, а најдуже две године. 

 Закон, чл. 146, препознаје и категорију приправника стажисте који обавља

приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и полагање испита

за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног

сарадника који има лиценцу.



7. Ко и како дефинише обавезе ментора?

Према Правилнику ментор уводи приправника у посао на следећи начин:

1) пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног рада; 

2) присуствовањем образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току

приправничког стажа; 

3) анализирањем образовно-васпитног рада у циљу праћења напредовања

приправника; 

4) пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма.

За промишљање

Да ли је ово  довољно, јасно, конкретно?   



7. Ко и како дефинише обавезе приправника?

 Приправник присуствује настави, односно активностима ментора најмање 12 

часова у току приправничког стажа.

 Према  Правилнику, приправник има обавезу да води евиденцију о свом раду:

- пише месечни оперативни план и програм рада;

- пише припрему за одржавање часа, односно активности; 

- бележи запажања о свом раду и раду са ученицима, о посећеним часовима,  

односно активностима, о својим запажањима и запажањима ментора.

 Ове белешке треба да достави ментору.



8. Ко и како оцењује рад ментора?

Према важећој законској регулативи није предвиђено ни праћење ни

оцењивање рада ментора.

За промишљање КО и КАКО би могао да оцењује рад ментора?



9. Ко и како оцењује рад приправника и шта су

последице исказане оцене?

Оцену о савладаности програма у установи, даје комисија у форми у

извештаја "у потпуности савладао програм" или "делимично савладао

програм".

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање

испита за лиценцу.



10. Како се полаже испит за добијање лиценце и шта

чини његов садржај?

Провера савладаности програма за стицање лиценце врши се на испиту за
лиценцу. 

Испит састоји се из:

- писаног рада и

- усменог дела

Испит за лиценцу полаже се у установи и Министарству просвете.

Успех на испиту за лиценцу, оцењује се са: "положио" или "није положио".



Допринос ЗУОВ-а у креирању приправничко

менторске праксе

 Сектор за приправништво, менторство и руковођење

 Издавање приручника за рад приправника и ментора, 2009. и 2012.

 Припремљен програм обуке за менторе,

 реализоване 3 обуке за тренере будућих ментора (крајем 2011. и почетком 2012.)



Новости

Нови програм и нови циклуси обука

 Октобар 2019 - март 2020 нови програм обуке 

 Септембар 2020 пилотирање програма у  ОШ Краљ Петар Први

 Децембар 2021, Хотел М

 Децембар 2021 – акредитован од стране МПНТ

70 сати стручног усавршавања



- Репозиторијум    https://zuov.gov.rs/mentori/

- Нови водич

https://zuov.gov.rs/mentori/


 Сектор за приправништво, менторство и руковођење

др Тања ШИЈАКОВИЋ   tanja.sijakovic@zuov.gov.rs

Бојана КОСТЕЛАЦ         bojana.kostelac@zuov.gov.rs

Снежана ВИЋЕНТИЋ       snezana.vicentic@zuov.gov.rs
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


