
ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ДОМУ УЧЕНИКА  

Члан 1.  

Овим правилником утврђује се врста стручне спреме васпитача и стручних 

сарадника у дому ученика основаном за ученике основних школа и дому за ученике 

који стичу образовање и васпитање од првог до петог степена стручне спреме.  

 

Члан 2.  

Послове васпитача у васпитној групи дома ученика за ученике који стичу 

образовање и васпитање од првог до петог степена стручне спреме могу да обављају 

лица која су завршила:  

- филозофски факултет;  

- филолошки факултет;  

- природно-математички факултет;  

- педагошко-технички факултет;  

- факултет за физичко васпитање;  

- факултет музичке уметности;  

- факултет ликовних уметности;  

- факултет примењених уметника;  

- факултет политичких наука.  

Члан 3.  

Послове васпитача у васпитној групи дома ученика основаном за ученике 

основних школа могу да обављају лица која испуњавају услове из члана 2. овог 

правилника.  

Послове васпитача из става 1. овог члана могу да обављају и лица која су 

завршила:  

- педагошку академију образовану за наставнике разредне наставе;  

- педагошку академију образовану за васпитаче предшколских васпитно-

образовних организација; или  

- вишу педагошку школу.  

Члан 4.  

Послове васпитача у васпитној групи дома ученика у коме су смештена деца и 

омладина ометена у развоју могу да обављају лица која су завршила:  

- дефектолошки факултет; или  

- вишу дефектолошку школу.  

Члан 5.  

Послове стручних сарадника у дому ученика могу да обављају лица која су 

завршила, и то:  

1) педагог:  

- филозофски факултет - група за педагогију, предшколско-школски смер;  

2) психолог:  

- филозофски факултет - група за школску психологију - педагогију;  

3) социјални радник:  

- факултет политичких наука - смер за социјални рад и социјалну политику;  

4) здравствени радник:  

- медицински факултет;  

- стоматолошки факултет;  

5) библиотекар:  



- филолошки факултет;  

На одсеку за јужнословенске језике и лингвистику:  

- група за српскохрватски језик,  

- група за српскохрватски језик и југословенску књижевност - наставни смер,  

- филолошки факултет;  

На одсеку за југословенске књижевности  

- група за југословенске књижевности и српскохрватски језик - наставни смер,  

- група за југословенске књижевности и опште књижевности - наставни смер,  

- филолошки факултет - група за: француски, енглески, немачки или руски 

језик и књижевност.  

Члан 6.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Социјалистичке Републике Србије".  

 


