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На осно ву чла на 121. став 11. За ко на о осно ва ма си сте

ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 
52/11),

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

ОСТЕПЕНУИВРСТИОБРАЗОВАЊАНАСТАВНИКА
ИСТРУЧНИХСАРАДНИКАУОСНОВНОЈШКОЛИ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се сте пен и вр ста обра зо ва ња 

на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли.

Члан 2.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у раз ред ној 

на ста ви мо же да из во ди: 
1) про фе сор раз ред не на ста ве, 
2) на став ник раз ред не на ста ве, 
3) про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
4) про фе сор раз ред не на ста ве и ен гле ског је зи ка за основ ну 

шко лу,
5) ма стер учи тељ,
6) ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у пред мет

ној на ста ви из страногјезикакаообавезногпредмета у пр вом ци
клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња мо гу да из во де ли ца, и то: 

1) про фе сор од го ва ра ју ћег стра ног је зи ка, 
2) про фе сор раз ред не на ста ве, 
3) ди пло ми ра ни фи ло лог, 
4) ди пло ми ра ни школ ски пе да гог или школ ски пси хо лог, 
5) ди пло ми ра ни пе да гог или ди пло ми ра ни пси хо лог, 
6) на став ник од го ва ра ју ћег стра ног је зи ка, у скла ду са чл. 

145. и 146. За ко на о основ ној шко ли, 
7) на став ник од го ва ра ју ћег стра ног је зи ка са по ло же ним 

струч ним ис пи том по про пи си ма из обла сти обра зо ва ња или ли
цен цом за на став ни ка, 

8) на став ник раз ред не на ста ве, 
9) ли це ко је ис пу ња ва усло ве за на став ни ка пред мет не на ста

ве у основ ној шко ли, а ко је је на основ ним сту ди ја ма по ло жи ло ис
пи те из пе да го шке пси хо ло ги је или пе да го ги је и пси хо ло ги је, као 
и ме то ди ке на ста ве,

10) про фе сор раз ред не на ста ве и ен гле ског је зи ка за основ ну 
шко лу,

11) про фе сор раз ред не на ста ве, ко ји је на основ ним сту ди ја ма 
са вла дао про грам Мо ду ла за ен гле ски је зик (60 ЕСПБ – Европ ски 
си стем пре но са бо до ва) и ко ји по се ду је уве ре ње ко јим до ка зу је са
вла да ност про гра ма мо ду ла и по ло жен ис пит, ко ји од го ва ра ни воу 
Ц1 За јед нич ког европ ског окви ра, 

12) ди пло ми ра ни би бли о те кар – ин фор ма ти чар,
13) ма стер фи ло лог,

14) ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти, 
15) ма стер учи тељ,
16) ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
17) ма стер учи тељ, ко ји је на основ ним сту ди ја ма са вла дао 

про грам Мо ду ла за ен гле ски је зик (60 ЕСПБ – Европ ски си стем 
пре но са бо до ва) и ко ји по се ду је уве ре ње ко јим до ка зу је са вла да
ност про гра ма мо ду ла и по ло жен ис пит, ко ји од го ва ра ни воу Ц1 
За јед нич ког европ ског окви ра,

18) ди пло ми ра ни учи тељма стер, ко ји је на основ ним сту ди ја
ма са вла дао про грам Мо ду ла за ен гле ски је зик (60 ЕСПБ – Европ
ски си стем пре но са бо до ва) и ко ји по се ду је уве ре ње ко јим до ка зу је 
са вла да ност про гра ма мо ду ла и по ло жен ис пит, ко ји од го ва ра ни
воу Ц1 За јед нич ког европ ског окви ра,

19) ма стер би бли о те кар – ин фор ма ти чар.
Ли ца из ста ва 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) ко ја ни

су про фе со ри од го ва ра ју ћег је зи ка тре ба да по се ду ју зна ње је зи ка 
нај ма ње на ни воу Б2 (За јед нич ког европ ског окви ра). 

Ли ца из ста ва 2. тач. 3), 13) и 14) тре ба да по се ду ју зна ње 
је зи ка нај ма ње на ни воу Б2 (За јед нич ког европ ског окви ра), осим 
уко ли ко ни су за вр ши ла од го ва ра ју ћи сту диј ски про грам или глав
ни пред мет/про фил.

Ни во зна ња Б2 до ка зу је се уве ре њем о по ло же ном од го ва ра
ју ћем ис пи ту на не кој од фи ло ло шких ка те дри уни вер зи те та у Ср
би ји, или ме ђу на род но при зна том ис пра вом за ни во зна ња је зи ка 
ко ји је ви ши од Б2 (Ц1 или Ц2 За јед нич ког европ ског окви ра), а 
чи ју ва ља ност утвр ђу је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја. 

Ли ца из ста ва 2. овог чла на тре ба да са вла да ју и обу ку за на
ста ву стра ног је зи ка на ра ном уз ра сту у тра ја њу од 25 са ти у ор га
ни за ци ји За во да за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња – Цен
тар за про фе си о нал ни раз вој, од но сно дру ге ор га ни за ци је ко ју 
овла сти Ми ни стар ство про све те на у ке и тех но ло шког раз во ја. 

Пред ност за из во ђе ње на ста ве из стра ног је зи ка у пр вом ци
клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња из ста ва 2. овог чла на 
има ју ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (од го ва ра ју ћи сту
диј ски про грам или глав ни пред мет/про фил), од но сно ма стер фи
ло лог (од го ва ра ју ћи сту диј ски про грам или глав ни пред мет/про
фил), од но сно про фе сор, од но сно на став ник од го ва ра ју ћег стра ног 
је зи ка, ма стер учи тељ, од но сно ди пло ми ра ни учи тељма стер, од
но сно про фе сор раз ред не на ста ве, на став ник раз ред не на ста ве, ма
стер про фе сор или про фе сор у пред мет ној на ста ви и на став ник у 
пред мет ној на ста ви са по ло же ним ис пи том Б2.

На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да из пред ме
та српскикаонематерњијезик у пр вом ци клу су основ ног обра
зо ва ња и вас пи та ња мо гу да из во де ли ца, и то:

1) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти у оде ље њи ма за 
на ци о нал не ма њи не,

2) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи жев
но сти за на ста ву у шко ла ма са ма ђар ским, ру син ским или ру мун
ским на став ним је зи ком,

3) ди пло ми ра ни фи ло лог (ср би ста – срп ски је зик и лин гви
сти ка) – ма стер,
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4) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
5) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин

гви сти ком,
6) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
7) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи

жев но шћу,
8) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ског је зи ка са ју жно сло вен ским 

је зи ци ма,
9) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ске књи жев но сти са ју жно сло

вен ским књи жев но сти ма,
10) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ско хр ват

ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,
11) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен

ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик,
12) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
13) про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,
14) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 

сло вен ским је зи ци ма,
15) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен

ске књи жев но сти и оп шту књи жев ност,
16) про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је

зи ком,
17) ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ски је зик и књи жев ност,
18) ди пло ми ра ни фи ло лог за књи жев ност и срп ски је зик,
19) про фе сор раз ред не на ста ве,
20) на став ник раз ред не на ста ве,
21) ма стер фи ло лог (сту диј ски про гра ми: Срп ски је зик и књи

жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска књи жев ност, Срп
ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

22) ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про гра
ми: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска 
књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска 
књи жев ност, Срп ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

23) ма стер учи тељ,
24) ди пло ми ра ни учи тељма стер.
Ли ца из ста ва 8. тач. 19), 20), 23) и 24) овог чла на ко ја су ди

пло му сте кла на је зи ку ма њи на тре ба да по се ду ју зна ње срп ског 
је зи ка нај ма ње на ни воу Ц1 (За јед нич ког европ ског окви ра). Ни во 
зна ња Ц1 до ка зу је се уве ре њем о по ло же ном од го ва ра ју ћем ис пи ту 
на не ком од учи тељ ских/пе да го шких фа кул те та или на ка те дри за 
срп ски је зик од го ва ра ју ћих фа кул те та у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ли ца из ста ва 8. тач. 3) – 24) овог чла на у оба ве зи су да по ло
же ис пи те из Ме то ди ке с осно ва ма гло то ди дак ти ке, Ме то ди ке на
ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка, Ме то дич ке прак се и срп ског 
је зи ка у кон так ту са ма ђар ским/сло вач ким је зи ком (за ма ђар ску и 
сло вач ку на ци о нал ну ма њи ну) или Лин гви сти ку у кон так ту (Кон
такт ну лин гви сти ку, Те о ри ју је зи ка у кон так ту) за оста ле на ци о
нал не ма њи не. 

Ли ца из ста ва 8. тач. 3) – 24) овог чла на тре ба да са вла да ју обу
ку за на ста ву из срп ског је зи ка као не ма тер њег је зи ка у тра ја њу од 
20 са ти у ор га ни за ци ји За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи
та ња – Цен тар за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у обра зо ва њу.

Члан 3.

На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у пред
мет ној на ста ви мо же да из во ди ли це ко је је сте кло ви со ко обра
зо ва ње, и то:

1.Српскијезик:
а)Српскијезик:
1) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
2) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин

гви сти ком,
3) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
4) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи

жев но шћу,
5) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ског је зи ка са ју жно сло вен ским 

је зи ци ма,

6) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ске књи жев но сти са ју жно сло
вен ским књи жев но сти ма,

7) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ско хр ват
ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,

8) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен ску 
књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик,

9) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
10) про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,
11) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 

сло вен ским је зи ци ма,
12) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи жев

но сти за на ста ву у шко ла ма у ко ји ма се обра зов новас пит ни рад из
во ди на ма ђар ском, од но сно ру син ском или ру мун ском је зи ку,

13) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен
ску и оп шту књи жев ност,

14) про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је зи ком,
15) ди пло ми ра ни фи ло лог за књи жев ност и срп ски је зик,
16) ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ски је зик и књи жев ност,
17) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти у оде ље њи ма за 

на ци о нал не ма њи не,
18) про фе сор срп ског је зи ка и срп ске књи жев но сти,
19) ди пло ми ра ни ком па ра ти ста,
20) ма стер фи ло лог (сту диј ски про гра ми: Срп ски је зик и књи

жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска књи жев ност, Срп
ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

21) ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про
гра ми: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, 
Срп ска књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је
зик, Срп ска књи жев ност, Срп ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин
гви сти ка)).

б)Српскикаонематерњијезик:
1) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти у оде ље њи ма за 

на ци о нал не ма њи не,
2) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи жев

но сти за на ста ву у шко ла ма са ма ђар ским, ру син ским или ру мун
ским на став ним је зи ком,

3) ди пло ми ра ни фи ло лог (ср би ста – срп ски је зик и лин гви
сти ка) – ма стер,

4) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
5) про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин

гви сти ком,
6) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
7) про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи

жев но шћу,
8) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ског је зи ка са ју жно сло вен ским 

је зи ци ма,
9) ди пло ми ра ни фи ло лог срп ске књи жев но сти са ју жно сло

вен ским књи жев но сти ма,
10) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ско хр ват

ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,
11) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен

ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик,
12) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
13) про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,
14) про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 

сло вен ским је зи ци ма,
15) про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен

ске књи жев но сти и оп шту књи жев ност,
16) про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је зи ком,
17) ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ски је зик и књи жев ност,
18) ди пло ми ра ни фи ло лог за књи жев ност и срп ски је зик.
19) ма стер фи ло лог (сту диј ски про гра ми: Срп ски је зик и књи

жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска књи жев ност, Срп
ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),
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20) ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про
гра ми: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, 
Срп ска књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је
зик, Срп ска књи жев ност, Срп ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин
гви сти ка)).

Ли ца из ста ва 1. тач ка 1а, под тач. 3) – 20) овог чла на у оба ве
зи су да по ло же ис пи те из Ме то ди ке с осно ва ма гло то ди дак ти ке, 
Ме то ди ке на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка, Ме то дич ке прак
се и ис пит из срп ског је зи ка у кон так ту са ма ђар ским/сло вач ким 
је зи ком (за ма ђар ску и сло вач ку на ци о нал ну ма њи ну) или Лин гви
сти ку у кон так ту (Кон такт ну лин гви сти ку, Те о ри ју је зи ка у кон так
ту) за оста ле на ци о нал не ма њи не.

Ли ца из ста ва 1. тач ка 1а, под тач. 3) – 20) овог чла на тре ба да 
са вла да ју обу ку за на ста ву срп ског као не ма тер њег је зи ка у тра ја
њу од 20 са ти у ор га ни за ци ји За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња 
и вас пи та ња – Цен тар за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у обра
зо ва њу.

2.Матерњијезикприпадниканационалнихмањина:
1)албанскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ал бан ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ал бан ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ал бан ски је зик);
2)бугарскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за бу гар ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил бу гар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил бу гар ски је зик);
3)мађарскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ма ђар ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ма ђар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ма ђар ски је зик);
4)русинскијезик:
– про фе сор ру син ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор ру ског или срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти 

уз услов да му је зна ње ру син ског је зи ка про ве ре но на фа кул те ту,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру син ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру син ски је зик);
5)румунскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру мун ски је

зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру мун ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру мун ски је зик);
6)словачкијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за сло вач ки је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил сло вач ки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил сло вач ки је зик);
7)хрватскијезик:
– про фе сор хр ват ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и књи жев но сти,
– ди пло ми ра ни фи ло лог срп ског је зи ка са ју жно сло вен ским 

је зи ци ма,
– про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват ског 

је зи ка,

– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ско хр ват
ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,

– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 
сло вен ским је зи ци ма.

3.Странијезик:
1)енглескијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ен гле ски је зик 

и књи жев ност,
– ди пло ми ра ни про фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев но сти, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ен гле ски је зик), 
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ен гле ски је зик);
 2)италијанскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ита ли јан ски 

је зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ита ли јан ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ита ли јан ски је зик);
3)немачкијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за не мач ки је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил не мач ки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил не мач ки је зик);
4)рускијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру ски је зик и 

књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру ски је зик);
5)францускијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за фран цу ски је

зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил фран цу ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил фран цу ски је зик);
6)шпанскијезик:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за шпан ски је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор шпан ског је зи ка и хи спан ских књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил шпан ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил шпан ски је зик).
4.Ликовнакултура:
− ди пло ми ра ни сли кар,
− ака дем ски сли кар – ли ков ни пе да гог,
− ака дем ски гра фи чар – ли ков ни пе да гог,
− ака дем ски ва јар – ли ков ни пе да гог,
− ди пло ми ра ни сли кар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
− ди пло ми ра ни гра фи чар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
− ди пло ми ра ни ва јар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
− ди пло ми ра ни гра фич ки ди зај нер – про фе сор ли ков не 

кул ту ре,
− ди пло ми ра ни умет ник но вих ли ков них ме ди ја – про фе сор 

ли ков не кул ту ре,
− ди пло ми ра ни умет ник фо то гра фи је – про фе сор ли ков не 

кул ту ре,
− ди пло ми ра ни сли кар – про фе сор,
− ди пло ми ра ни ва јар,
− ди пло ми ра ни ва јар – про фе сор,
− ди пло ми ра ни гра фич ки ди зај нер,
− ди пло ми ра ни ар хи тек та уну тра шње ар хи тек ту ре,
− ди пло ми ра ни сли кар зид ног сли кар ства,
− ди пло ми ра ни гра фи чар,
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− ди пло ми ра ни гра фи чар – про фе сор,
− про фе сор ли ков них умет но сти,
− на став ник ли ков не умет но сти,
− ма стер ли ков ни умет ник (за вр ше не основ не ака дем ске сту

ди је из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не умет но
сти и ди зај на),

−  ма стер при ме ње ни умет ник (за вр ше не основ не ака дем ске 
сту ди је из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не умет но
сти и ди зај на),

− ма стер кон зер ва тор и ре ста у ра тор (за вр ше не основ не ака
дем ске сту ди је из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не 
умет но сти и ди зај на),

− ма стер ди зај нер (за вр ше не основ не ака дем ске сту ди је из 
обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не умет но сти и ди
зај на),

− ли це са за вр ше ним фа кул те том ли ков них умет но сти,
− ли це са за вр ше ним фа кул те том при ме ње них умет но сти,
– ли це са за вр ше ним фа кул те том при ме ње них умет но сти и 

ди зај на.
5.Музичкакултура:
− ака дем ски му зи чар,
− ди пло ми ра ни му зи чар – му зич ки пе да гог,
− ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
− ди пло ми ра ни му зи чар – ком по зи тор,
− ди пло ми ра ни ком по зи тор,
− ди пло ми ра ни му зи чар – ди ри гент,
− ди пло ми ра ни му зи чар – му зи ко лог,
− ди пло ми ра ни му зи ко лог,
− на став ник му зич ке кул ту ре,
− ди пло ми ра ни ди ри гент,
− ди пло ми ра ни му зи чар – акор де о ни ста,
− ди пло ми ра ни му зи чар – ги та ри ста,
− ди пло ми ра ни му зи чар – со ло пе вач,
− ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
− ди пло ми ра ни ет но му зи ко лог,
− ди пло ми ра ни музичар – пијаниста,
− ди пло ми ра ни музичар – чем ба ли ста,
− ди пло ми ра ни музичар – ор гу љаш,
− ди пло ми ра ни музичар – хар фи ста,
− ди пло ми ра ни музичар – пер ку си о ни ста,
− ди пло ми ра ни музичар – ви о ли ни ста,
− ди пло ми ра ни музичар – ви о ли ста,
− ди пло ми ра ни музичар – ви о лон че ли ста,
− ди пло ми ра ни музичар – кон тра ба си ста,
− ди пло ми ра ни музичар – фла у ти ста,
− ди пло ми ра ни музичар – обо и ста,
− ди пло ми ра ни музичар – кла ри не ти ста,
− ди пло ми ра ни музичар – фа го ти ста,
− ди пло ми ра ни музичар – хор ни ста,
− ди пло ми ра ни музичар – тру бач,
− ди пло ми ра ни музичар – тром бо ни ста,
− ди пло ми ра ни музичар – ту би ста,
− про фе сор цр кве не му зи ке и по ја ња,
− ди пло ми ра ни му зи чар – сак со фо ни ста,
− про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
− ди пло ми ра ни му зи чар – пе да гог,
− ди пло ми ра ни му зи чар – ба ја ни ста,
− ди пло ми ра ни му зи чар за ме диј ску област,
− ма стер те о ре ти чар умет но сти (про фе си о нал ни ста тус: му

зич ки пе да гог, 
− ет но му зи ко лог, му зи ко лог или му зич ки те о ре ти чар),
− ма стер му зич ки умет ник (сви про фе си о нал ни ста ту си),
− ма стер ком по зи тор.
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер тре ба да има ју 

по ло жен ис пит Ме то ди ка на ста ве оп штег му зич ког обра зо ва ња као 
из бор ни пред мет на ака дем ским или ма стер сту ди ја ма.

6.Историја:
− про фе сор исто ри је,
− про фе сор исто ри је и ге о гра фи је,
− ди пло ми ра ни исто ри чар,
− ма стер исто ри чар,
− ди пло ми ра ни исто ри чар – ма стер.

Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло
ми ра ни – ма стер тре ба да има ју за вр ше не основ не ака дем ске сту
ди је исто ри је.

7.Географија:
− про фе сор ге о гра фи је,
− ди пло ми ра ни ге о граф,
− про фе сор ге о гра фи је и исто ри је,
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је и ге о гра фи је,
− ди пло ми ра ни про фе сор ге о гра фи је и ин фор ма ти ке,
− про фе сор би о ло ги јеге о гра фи је,
− про фе сор фи зи кеге о гра фи је,
− про фе сор ге о гра фи јеин фор ма ти ке
− ди пло ми ра ни про фе сор ге о гра фи јема стер,
− ди пло ми ра ни ге о граф – ма стер,
− ма стер ге о граф,
− ма стер про фе сор ге о гра фи је,
− ма стер про фе сор би о ло ги је и ге о гра фи је,
− ма стер про фе сор ге о гра фи је и ин фор ма ти ке,
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло

ми ра нима стер тре ба да има ју за вр ше не основ не ака дем ске сту ди је 
сту диј ског про гра ма: ге о гра фи ја, ди пло ми ра ни ге о граф, про фе сор 
ге о гра фи је, дво пред мет не сту ди је би о ло ги је и ге о гра фи је или дво
пред мет не сту ди је ге о гра фи је и ин фор ма ти ке.

8.Физика:
− про фе сор фи зи ке,
− ди пло ми ра ни фи зи чар,
− про фе сор фи зи ке и хе ми је,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и хе ми ју,
− про фе сор фи зи ке и осно ве тех ни ке,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и осно ве тех ни ке,
− про фе сор фи зи ке и ма те ма ти ке,
− ди пло ми ра ни астро фи зи чар,
− ди пло ми ра ни фи зи чар за при ме ње ну фи зи ку и ин фор ма ти ку,
− про фе сор фи зи ке и хе ми је за основ ну шко лу,
− про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке за основ ну шко лу,
− ди пло ми ра ни фи зи чар за при ме ње ну фи зи ку,
− про фе сор фи зи ке за сред њу шко лу,
− ди пло ми ра ни фи зи чар ис тра жи вач,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке и хе ми је за основ ну шко лу,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке за основ

ну шко лу,
− ди пло ми ра ни фи зи чар за оп шту фи зи ку,
− ди пло ми ра ни фи зи чар за те о риј ску и екс пе ри мен тал ну 

фи зи ку,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и оп ште тех нич ко обра зо

ва ње ОТО,
− ди пло ми ра ни астро ном, смер астро фи зи ка,
− про фе сор фи зи кеин фор ма ти ке,
− ди пло ми ра ни фи зи чарме ди цин ска фи зи ка,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи кема стер,
− ди пло ми ра ни фи зи чарма стер,
− ма стер фи зи чар,
− ма стер про фе сор фи зи ке,
− ма стер про фе сор фи зи ке и хе ми је,
− ма стер про фе сор фи зи ке и ин фор ма ти ке,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – ма стер фи зи кеме те о ро ло ги је,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – ма стер фи зи кеастро но ми је,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – ма стер ме ди цин ске фи зи ке,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи кехе ми је, ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи кеин фор ма ти ке, ма стер,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – про фе сор фи зи ке –ма стер,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – те о риј ска и екс пе ри мен тал на фи

зи ка – ма стер,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – при ме ње на и ком пју тер ска фи зи

ка – ма стер,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – при ме ње на фи зи ка и ин фор ма ти

ка – ма стер,
−  ди пло ми ра ни фи зи чар – про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке 

за основ ну шко лу – ма стер,
– ди пло ми ра ни фи зи чар – про фе сор фи зи ке и хе ми је за 

основ ну шко лу – ма стер.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК7. новембар – 2012. Број 11 – Страна 5

9.Математика:
− про фе сор ма те ма ти ке,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар за те о риј ску ма те ма ти ку и при ме не,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар за ра чу нар ство и ин фор ма ти ку,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – ин фор ма ти чар,
− про фе сор ма те ма ти ке и ра чу нар ства,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар за ма те ма ти ку еко но ми је,
− про фе сор ин фор ма ти ке – ма те ма ти ке,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – астро ном,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – при ме ње на ма те ма ти ка,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – ма те ма ти ка фи нан си ја (са из

бор ним пред ме том Осно ви ге о ме три је),
− ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар,
− ма стер ма те ма ти чар,
− ма стер про фе сор ма те ма ти ке,
− ма стер про фе сор ма те ма ти ке и фи зи ке,
− ма стер про фе сор ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке,
− ма стер про фе сор фи зи ке и ма те ма ти ке,
− ма стер про фе сор ин фор ма ти ке и ма те ма ти ке,
− ди пло ми ра ни про фе сор ма те ма ти кема стер,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – ма стер,
− ди пло ми ра ни ин же њер ма те ма ти ке – ма стер (са из бор ним 

пред ме том Осно ви  ге о ме три је),
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – про фе сор ма те ма ти ке,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – те о риј ска ма те ма ти ка,
− ди пло ми ра ни ин же њер ма те ма ти ке (са из бор ним пред ме

том Осно ви ге о ме три је),
− про фе сор хе ми је – ма те ма ти ке,
− про фе сор ге о гра фи је  – ма те ма ти ке,
− про фе сор фи зи ке – ма те ма ти ке,
− про фе сор би о ло ги је – ма те ма ти ке,
− про фе сор ма те ма ти ке – те о риј ско усме ре ње,
− про фе сор ма те ма ти ке – те о риј ски смер,
− ди пло ми ра ни ма те ма ти чар и ин фор ма ти чар.
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло

ми ра нима стер тре ба да има ју за вр ше не основ не ака дем ске сту ди је 
на сту диј ским про гра ми ма из обла сти ма те ма ти ке или при ме ње не 
ма те ма ти ке (са по ло же ним ис пи том из пред ме та ге о ме три ја или 
осно ви ге о ме три је) или дво пред мет не на ста ве ма те ма ти ке и фи зи
ке од но сно ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке.

10.Биологија:
− про фе сор би о ло ги је,
− ди пло ми ра ни би о лог,
− ди пло ми ра ни мо ле ку лар ни би о лог и фи зи о лог,
− про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
− ди пло ми ра ни би о лог – смер за шти те жи вот не сре ди не,
− ди пло ми ра ни би о лог – еко лог,
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
− про фе сор би о ло ги је – ге о гра фи је,
− про фе сор би о ло ги је – хе ми је, 
− про фе сор би о ло ги је – фи зи ке,
− про фе сор би о ло ги је – ин фор ма ти ке, 
− про фе сор би о ло ги је – ма те ма ти ке, 
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је – ма стер, 
− ди пло ми ра ни би о лог – ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је – хе ми је, ма стер, 
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је – ге о гра фи је, ма стер,
− ди пло ми ра ни мо ле ку лар ни би о лог – ма стер,
− ди пло ми ра ни би о лог за шти те жи вот не сре ди не,
− ма стер би о лог,
– ма стер про фе сор би о ло ги је,
– ма стер про фе сор би о ло ги је и ге о гра фи је,
– ма стер про фе сор би о ло ги је и хе ми је.
11.Хемија:
− ди пло ми ра ни хе ми чар,
− про фе сор хе ми је,
− про фе сор хе ми је и фи зи ке,
− про фе сор хе ми је и би о ло ги је, 
− ди пло ми ра ни хе ми чар оп ште хе ми је,
− ди пло ми ра ни хе ми чар за ис тра жи ва ње и раз вој,

− ди пло ми ра ни фи зи ко хе ми чар,
− ди пло ми ра ни хе ми чар – смер хе миј ско ин же њер ство,
− про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
− про фе сор фи зи ке и хе ми је за основ ну шко лу,
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
− ди пло ми ра ни хе ми чар – про фе сор хе ми је,
− ди пло ми ра ни про фе сор хе ми је – ма стер,
− про фе сор фи зи ке – хе ми је,
− про фе сор ге о гра фи је – хе ми је,
− про фе сор би о ло ги је – хе ми је,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке – хе ми је, ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор би о ло ги је – хе ми је, ма стер,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и хе ми ју,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – про фе сор фи зи ке и хе ми је за 

основ ну шко лу – ма стер,
− ди пло ми ра ни хе ми чар – ма стер,
− ма стер про фе сор хе ми је,
− ма стер хе ми чар, 
− ма стер про фе сор фи зи ке и хе ми је,
− ма стер про фе сор би о ло ги је и хе ми је.
12.Физичковаспитање:
− про фе сор фи зич ког вас пи та ња,
− про фе сор фи зич ке кул ту ре,
− ди пло ми ра ни пе да гог фи зич ке кул ту ре,
− про фе сор фи зич ког вас пи та ња – ди пло ми ра ни тре нер са на

зна ком спорт ске гра не,
− про фе сор фи зич ког вас пи та ња – ди пло ми ра ни ор га ни за тор 

спорт ске ре кре а ци је,
− про фе сор фи зич ког вас пи та ња  ди пло ми ра ни ки не зи те

ра пе ут,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та,
− ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та,
− ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је.
13.Техничкоиинформатичкообразовање:
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња,
− про фе сор тех ни ке,
− про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке,
− про фе сор ин фор ма ти ке и тех нич ког обра зо ва ња,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и ма шин ства,
− про фе сор тех ни ке и ма шин ства,
− про фе сор ма шин ства,
− про фе сор елек тро тех ни ке,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и тех нич ког цр та ња,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и фи зи ке,
− про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и хе ми је,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и оп ште тех нич ко обра зо

ва ње ОТО,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке за основ

ну шко лу,
− про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке за основ ну шко лу,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња,
− про фе сор тех нич ког вас пи та ња и обра зо ва ња,
− про фе сор по ли тех нич ког обра зо ва ња и вас пи та ња,
− про фе сор по ли тех нич ког вас пи та ња и обра зо ва ња,
− про фе сор по ли тех нич ког обра зо ва ња,
− про фе сор тех ни ке и гра фич ких ко му ни ка ци ја,
− про фе сор про из вод нотех нич ког обра зо ва ња,
− ди пло ми ра ни пе да гог за тех нич ко обра зо ва ње,
− ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и осно ве тех ни ке,
− про фе сор осно ва тех ни ке и про из вод ње,
− про фе сор по ли тех ни ке,
− про фе сор тех ни ке и ме ди ја те кар ства,
− про фе сор тех нич ког обра зо ва ња и ме ди ја те кар,
− ди пло ми ра ни фи зи чар – про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке 

за основ ну шко лу – ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке и осно ва тех ни ке за основ

ну шко лу – ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке – ма стер,
− ди пло ми ра ни про фе сор тех ни ке – ма стер,
− ма стер про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке,
− ма стер про фе сор ин фор ма ти ке и тех ни ке.
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На ста ву из пред ме та од ре ђе них у ста ву 1. овог чла на мо гу да 
из во де и ли ца ко ја су за вр ши ла дво пред мет не сту ди је на фа кул те ту, 
ако су на том фа кул те ту са вла да ла про грам из тих пред ме та у тра
ја њу од осам се ме ста ра. 

Члан 4.
На ста ву из фа кул та тив них на став них пред ме та мо гу да из во

де ли ца из чл. 2. и 3. овог пра вил ни ка, за ви сно од вр сте фа кул
та тив ног пред ме та, а у скла ду са школ ским про гра мом и оп штим 
ак том шко ле.

Члан 5.
По сло ве ко ји ма се оства ру ју са др жа ји обра зов новас пит ног ра

да у про ду же ном бо рав ку од пр вог до че твр тог раз ре да мо же да оба
вља ли це ко је ис пу ња ва усло ве утвр ђе не у чла ну 2. став 1. овог пра
вил ни ка за из во ђе ње обра зов но вас пит ног ра да у раз ред ној на ста ви.

Члан 6.
По сло ве струч ног са рад ни ка мо гу да оба вља ју:
1.Школскипедагог:
− про фе сор пе да го ги је,
− ди пло ми ра ни пе да гог – оп шти смер или смер школ ске пе

да го ги је,
− ди пло ми ра ни школ ски пе да гогпси хо лог,
− ди пло ми ра ни пе да гог,
− ма стер пе да гог,
− ди пло ми ра ни пе да гог – ма стер.
2.Школскипсихолог:
− про фе сор пси хо ло ги је,
− ди пло ми ра ни пси хо лог – оп шти смер или смер школ ске 

пси хо ло ги је,
− ди пло ми ра ни школ ски пси хо лог – пе да гог,
− ди пло ми ра ни школ скокли нич ки пси хо лог,
− ди пло ми ра ни пси хо лог,
− ма стер пси хо лог,
− ди пло ми ра ни пси хо лог – ма стер.
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло

ми ра нима стер тре ба да по се ду ју нај ма ње 30 ЕСПБ из раз вој нопе
да го шких пред ме та.

3.Андрагог:
− про фе сор ан дра го ги је,
− ди пло ми ра ни ан дра гог,
− ма стер ан дра гог,
− ди пло ми ра ни ан дра гог – ма стер.
4.Дефектолог:
1)Сурдопедагог
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за рад са де

цом оште ће ног слу ха, ди пло ми ра ни де фек то логсур до а у ди о лог,
– ди пло ми ра ни де фек то лог од се ка (гру пе или сме ра) за рад са 

ли ци ма оште ће ног слу ха,
– на став ник де фек то лог од се ка (гру пе или сме ра) за рад са 

ли ци ма оште ће ног слу ха,
– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди

ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли
та ци ја глу вих и на глу вих осо ба,

– ди пло ми ра ни де фек то логма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка
ци ја и ре ха би ли та ци ја глу вих и на глу вих осо ба,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди
ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре ха би ли та то ра за 
ви ше стру ку оме те ност,

– ди пло ми ра ни де фек то логма стер, ко ји је на основ ним ака дем
ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра.

– ди пло ми ра ни де фек то логма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре
ха би ли та то ра за ви ше стру ку оме те ност;

2)Тифлолог
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за рад са де

цом оште ће ног ви да,
– ди пло ми ра ни де фек то логти фло лог,
– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди

ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли
та ци ја осо ба са оште ће њем ви да,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка
ци ја и ре ха би ли та ци ја осо ба са оште ће њем ви да,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди
ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре ха би ли та то ра за 
ви ше стру ку оме те ност,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду
ка то ра.

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре
ха би ли та то ра за ви ше стру ку оме те ност;

3)Соматопед
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за рад са те ле

сно ин ва лид ним ли ци ма,
– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди

ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли
та ци ја осо ба са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка
ци ја и ре ха би ли та ци ја осо ба са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди
ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре ха би ли та то ра за 
ви ше стру ку оме те ност,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду
ка то ра.

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре
ха би ли та то ра за ви ше стру ку оме те ност;

4)Специјалнипедагог
– ди пло ми ра ни спе ци јал ни пе да гог,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за дру штве ну 

са мо за шти ту и ре со ци ја ли за ци ју ли ца са по ре ме ћа ји ма у дру штве
ном по на ша њу,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди
ја ма за вр шио сту диј ски про грам Пре вен ци ја и трет ман по ре ме ћа ја 
по на ша ња,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Пре вен ци ја и трет
ман по ре ме ћа ја по на ша ња,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду
ка то ра;

5)Олигофренопедагог
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за рад са де

цом мен тал но оме те ном у раз во ј,
– ди пло ми ра ни де фек то лог – оли го фре но лог,
– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди

ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли
та ци ја осо ба са те шко ћа ма у мен тал ном раз во ју,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Спе ци јал на еду ка
ци ја и ре ха би ли та ци ја осо ба са те шко ћа ма у мен тал ном раз во ју,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја
ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,
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– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака дем
ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног еду ка то ра,

– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди
ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре ха би ли та то ра за 
ви ше стру ку оме те ност,

– ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам за спе ци јал ног ре
ха би ли та то ра за ви ше стру ку оме те ност;

5.Логопед:
–про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни де фек то лог за рад са де

цом са смет ња ма у го во ру,
– ди пло ми ра ни де фек то логло го пед,
– ма стер де фек то лог, ко ји је на основ ним ака дем ским сту ди ја

ма за вр шио сту диј ски про грам Ло го пе ди је,
 – ди пло ми ра ни де фек то лог – ма стер, ко ји је на основ ним 

ака дем ским сту ди ја ма за вр шио сту диј ски про грам Ло го пе ди је.
6.Социјалнирадник:
− ди пло ми ра ни со ци о лог,
− со ци јал ни рад ник,
− ма стер со ци јал ни рад ник.
7.Здравственирадник:
− док тор ме ди ци не,
− док тор сто ма то ло ги је,
− ви ша ме ди цин ска се стра.
8.Библиотекар:
– ди пло ми ра ни би бли о те кар  ин фор ма ти чар,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог је зи ка и књи жев

но сти,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за оп шту књи

жев ност са те о ри јом књи жев но сти,
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– про фе сор је зи ка и књи жев но сти, од но сно књи жев но сти и 

је зи ка  смер за би бли о те кар ство,
− про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог књи жев но сти и 

је зи ка,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи

жев но сти,
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи

жев но шћу,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен ску 

књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ју го сло вен ску 

књи жев ност и оп шту књи жев ност,
– ма стер би бли о те кар – ин фор ма ти чар,
– ма стер фи ло лог (глав ни пред мет/про фил би бли о те кар ство 

и ин фор ма ти ка),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (глав ни пред мет/

про фил би бли о те кар ство и ин фор ма ти ка).
9.Медијатекар:
− ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци је за ин фор ма ци о не си

сте ме,
− ин же њер елек тро тех ни ке – за елек тро ни ку,
− про фе сор ин фор ма ти ке,
− ли це из чл. 2. и 3. овог пра вил ни ка.

Члан 7.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о вр сти струч не спре ме на став ни ка и струч них са рад
ни ка у основ ној шко ли („Про свет ни гла сник”, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). 

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном гла сни ку”.

Број 1100000021/201206
У Бе о гра ду, 10. сеп тем бра 2012. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

2
На осно ву чла на 121. ст. 11. и 13. За ко на о осно ва ма си сте ма 

обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

ОСТЕПЕНУИВРСТИОБРАЗОВАЊАНАСТАВНИКА
КОЈИИЗВОДЕОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИРАДИЗИЗ-

БОРНИХПРЕДМЕТАУОСНОВНОЈШКОЛИ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се сте пен и вр ста обра зо ва ња 

на став ни ка ко ји из во де обра зов новас пит ни рад из из бор них пред
ме та у основ ној шко ли.

Члан 2.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да из оба ве

зних из бор них пред ме та у основ ној шко ли, мо же да из во ди: 
1.Грађансковаспитање:
1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор пе да го ги је, 
– ди пло ми ра ни пе да гог, оп шти смер или смер школ ске пе да

го ги је,
– ди пло ми ра ни школ ски пе да гог – пси хо лог,
– про фе сор пси хо ло ги је,
– ди пло ми ра ни пси хо лог, оп шти смер или смер школ ске пси

хо ло ги је,
– ди пло ми ра ни школ ски пси хо лог – пе да гог,
– ди пло ми ра ни школ скокли нич ки пси хо лог,
– ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник, са по ло же ним струч ним 

ис пи том, од но сно ис пи том за ли цен цу у обла сти обра зо ва ња,
– ди пло ми ра ни пе да гог,
– ма стер учи тељ, 
– ма стер пе да гог,
– ма стер пси хо лог,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ди пло ми ра ни пси хо лог – ма стер,
– ди пло ми ра ни пе да гог – ма стер,
– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за оба вља ње струч них по сло

ва: со ци јал ни рад ник, де фек то лог, ло го пед и ан дра гог;
2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор пе да го ги је,
– ди пло ми ра ни пе да гог, оп шти смер или смер школ ске пе да

го ги је,
– ди пло ми ра ни школ ски пе да гог – пси хо лог,
– про фе сор пси хо ло ги је,
– ди пло ми ра ни пси хо лог, оп шти смер или смер школ ске пси

хо ло ги је,
– ди пло ми ра ни школ ски пси хо лог – пе да гог,
– ди пло ми ра ни школ скокли нич ки пси хо лог,
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве да из во ди на ста ву из пред ме та 

стра ни је зик, у скла ду са пра вил ни ком ко јим је про пи са на вр ста 
обра зо ва ња на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли,

– ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник, са по ло же ним струч ним 
ис пи том, од но сно ис пи том за ли цен цу у обла сти обра зо ва ња,

– ди пло ми ра ни пе да гог,
– про фе сор ге о гра фи је,
– ди пло ми ра ни ге о граф,
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве да из во ди на ста ву из пред ме та 

срп ски је зик, у скла ду са пра вил ни ком ко јим је про пи са на вр ста 
обра зо ва ња на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли,

– ма стер пе да гог,
– ма стер пси хо лог,
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– ма стер фи ло лог,
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти,
– ди пло ми ра ни пси хо лог – ма стер,
– ди пло ми ра ни пе да гог – ма стер,
– ма стер ге о граф,
– ди пло ми ра ни ге о граф – ма стер,
– ма стер про фе сор ге о гра фи је,
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве да из во ди на ста ву из пред ме та 

исто ри ја, у скла ду са пра вил ни ком ко јим је про пи са на вр ста обра
зо ва ња на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли,

– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за оба вља ње струч них по сло
ва: со ци јал ни рад ник, де фек то лог, ло го пед и ан дра гог. 

Ли ца из чла на 2. тач ка 1. под тач. 1) и 2) мо гу да из во де на
ста ву уко ли ко су, у скла ду са про пи сом ко јим се уре ђу је стал но 
струч но уса вр ша ва ње и сти ца ње зва ња на став ни ка, вас пи та ча и 
струч них са рад ни ка, са вла да ла про грам обу ке за из во ђе ње на ста
ве из пред ме та гра ђан ско вас пи та ње за од го ва ра ју ћи раз ред, од но
сно ко ја су прет ход но за вр ши ла не ке од сле де ћих про гра ма: Обу ка 
за на став ни ка гра ђан ског вас пи та ња; Ин тер ак тив на обу ка/тим ски 
рад; Уме ће од ра ста ња; Уме ће ко му ни ка ци је; Ак тив на на ста ва кроз 
уче ње; Еду ка ци ја за не на си ље; Ре чи су про зо ри и зи до ви; Чу ва ри 
осме ха; Учи о ни ца до бре во ље; Кул ту ра кри тич ког ми шље ња; Бу
квар де чи јих пра ва; Де бат ни клуб; Без бед но де те; Зло ста вља ње и 
за не ма ри ва ње де це; Здра во да сте или ко ја има ју за вр шен спе ци ја
ли стич ки курс за на став ни ке гра ђан ског вас пи та ња на од го ва ра ју
ћој ви со ко школ ској уста но ви.

2.Версканастава:
1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
(1)Православникатихизис(веронаука)
– ли це ко је је за вр ши ло бо го слов ски фа кул тет,
– ли це ко је је за вр ши ло ду хов ну ака де ми ју,
– ли це са ви шом бо го слов ском спре мом – за вр ше ним Бо го

слов ским ин сти ту том при Бо го слов ском фа кул те ту или за вр ше ном 
бо го сло ви јом (ви ша струч на спре ма),

– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве,

– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве;

(2)Исламскавјеронаука(илмудин)
– ли це ко је је за вр ши ло ислам ски фа кул тет,
– ли це са за вр ше ном ислам ском пе да го шком ака де ми јом (ви

ша школ ска спре ма),
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(3)Католичкивјеронаук
– ди пло ми ра ни те о лог,
– ди пло ми ра ни ка те хе та,
– те о логка те хе та,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(4)Евангеличко-лутерански вјеронаукСловачке еванге-

личкецрквеа.в.
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,

– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве,

– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве;

(5)ВерсковаспитањеРеформатскехришћанскецркве
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(6)ХришћанскаетикаЕвангеличкехришћанскецркве
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шкока те хет ски фа кул тет,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(7)Веронаука–Јудаизам
– ли це са за вр ше ним фи ло зоф ским, фи ло ло шким или прав

ним фа кул те том ко је је оспо со бље но за из во ђе ње вер ске на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве ко ји је оспо со бљен за из во ђе ње 

вер ске на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве ко ји је оспо со бљен за из во ђе ње 

вер ске на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве ко ји је оспо со бљен за из во ђе

ње вер ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве ко ји је оспо со бљен за из во ђе

ње вер ске на ста ве;
2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
(1)Православникатихизис(веронаука)
– ли це ко је је за вр ши ло бо го слов ски фа кул тет,
– ли це ко је је за вр ши ло ду хов ну ака де ми ју,
– ли це са ви шом бо го слов ском спре мом – за вр ше ним Бо го

слов ским ин сти ту том при Бо го слов ском фа кул те ту или за вр ше ном 
бо го сло ви јом (ви ша струч на спре ма),

– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве,

– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве;

(2)Исламскавјеронаука(илмудин)
– ли це ко је је за вр ши ло ислам ски фа кул тет,
– ли це са за вр ше ном ислам ском пе да го шком ака де ми јом (ви

ша школ ска спре ма),
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(3)Католичкивјеронаук
– ди пло ми ра ни те о лог,
– ди пло ми ра ни ка те хе та,
– те о лог – ка те хе та,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
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– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 
на ста ве,

– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве,

– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер
ске на ста ве;

(4)Евангеличко-лутерански вјеронаукСловачке еванге-
личкецрквеа.в.

– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– ли це са за вр ше ним фи ло зоф ским, фи ло ло шким или прав

ним фа кул те том ко је је оспо со бље но за из во ђе ње вер ске на ста ве,
– ли це са за вр ше ном ви шом шко лом за обра зо ва ње вас пи та

ча, оспо со бље но за из во ђе ње вер ске на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(5)ВерсковаспитањеРеформатскехришћанскецркве
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– ли це ко је је за вр ши ло ка те хет ску шко лу,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(6)ВеронаукаЕвангеличкехришћанскецрквеа.в.
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шки фа кул тет,
– ли це ко је је за вр ши ло те о ло шкока те хет ски фа кул тет,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве;
(7)Веронаука–Јудаизам
– ли це са за вр ше ним фи ло зоф ским, фи ло ло шким или прав

ним фа кул те том ко је је оспо со бље но за из во ђе ње вер ске на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– про фе сор раз ред не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер ске 

на ста ве,
– на став ник пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве оспо со бљен за из во ђе ње вер

ске на ста ве.
3.Народнатрадиција:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– на став ник ли ков не кул ту ре,
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин гви

сти ком,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи жев

но шћу,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,
– про фе сор за ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски 

је зик,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,

– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 
сло вен ским је зи ци ма,

– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи жев
но сти за на ста ву у шко ла ма у ко ји ма се обра зов новас пит ни рад 
из во ди на ма ђар ском, од но сно ру син ском или ру мун ском је зи ку,

– про фе сор за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност,
– про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је зи ком,
– про фе сор ма тер њег је зи ка,
– ма стер учи тељ,
– про фе сор срп ског је зи ка и срп ске књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про гра ми: Срп ски је зик и књи

жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска књи жев ност, Срп
ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про гра
ми: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп
ска књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти ком, Срп ски је зик, Срп ска 
књи жев ност, Срп ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве да из во ди на ста ву из пред ме та 

исто ри ја, у скла ду са пра вил ни ком ко јим је про пи са на вр ста обра
зо ва ња на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли.

4.Рукеутесту–откривањесвета:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– ди пло ми ра ни пе да гог за фи зи ку и хе ми ју,
– про фе сор фи зи ке,
– про фе сор хе ми је,
– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње на ста ве из пред ме

та фи зи ка пре ма пра вил ни ку ко јим је про пи са на вр ста обра зо ва ња 
на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли, 

– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње на ста ве из пред ме
та хе ми ја пре ма пра вил ни ку ко јим је про пи са на вр ста обра зо ва ња 
на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли, осим ли ца ко
ја су за вр ши ла дво пред мет не сту ди је: хе ми ја – би о ло ги ја, од но сно 
хе ми ја – ге о гра фи ја, 

– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер.
5.Чувариприроде:
1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је, са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– ди пло ми ра ни би о лог – смер за шти те жи вот не сре ди не,
– про фе сор при род них на у ка,
– ди пло ми ра ни би о лог – еко лог,
– про фе сор би о ло ги је,
– ди пло ми ра ни би о лог,
– ди пло ми ра ни мо ле ку лар ни би о лог и фи зи о лог,
– про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
– про фе сор хе ми је и би о ло ги је,
– ма стер учи тељ
– ма стер про фе сор би о ло ги је
– ма стер би о лог
– ма стер би о лог – еко лог
– ма стер про фе сор еко ло ги је
– ма стер еко лог
– ма стер про фе сор еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не
– ма стер про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
– ма стер ге о граф
– ма стер про фе сор би о ло ги је и ге о гра фи је, 
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер
– ма стер ге о граф за област жи вот не сре ди не,
– ди пло ми ра ни ге о граф – ма стер
– ма стер про фе сор ге о гра фи је,
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– ли ца ко ја су за вр ши ла дво пред мет не сту ди је на фа кул те ту, 
ако су на том фа кул те ту са вла да ла про грам из тих пред ме та у тра
ја њу од осам се ме ста ра;

2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– ди пло ми ра ни би о лог – смер за шти те жи вот не сре ди не,
– ди пло ми ра ни би о лог – еко лог,
– про фе сор би о ло ги је,
– ди пло ми ра ни би о лог,
– про фе сор при род них на у ка,
– ди пло ми ра ни мо ле ку лар ни би о лог и фи зи о лог,
– про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
– про фе сор хе ми је и би о ло ги је,
– ма стер про фе сор би о ло ги је,
– ма стер би о лог,
– ма стер би о лог – еко лог,
– ма стер про фе сор еко ло ги је,
– ма стер еко лог,
– ма стер про фе сор еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не,
– ма стер про фе сор би о ло ги је и хе ми је,
– ма стер ге о граф,
– ма стер про фе сор би о ло ги је и ге о гра фи је,
– ма стер ге о граф за област жи вот не сре ди не,
– ди пло ми ра ни ге о граф – ма стер,
– ма стер про фе сор ге о гра фи је,
– ли ца ко ја су за вр ши ла дво пред мет не сту ди је на фа кул те ту, 

ако су на том фа кул те ту са вла да ла про грам из тих пред ме та у тра
ја њу од осам се ме ста ра.

6.Лепописање:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње на ста ве из пред ме

та срп ски је зик пре ма пра вил ни ку ко јим је про пи са на вр ста струч
не спре ме на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли,

– ди пло ми ра ни гра фи чар ли ков них умет но сти,
– ди пло ми ра ни гра фи чар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ди пло ми ра ни сли кар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ди пло ми ра ни сли кар ли ков них умет но сти,
– ма стер учи тељ,
– ма стер ли ков ни умет ник, са за вр ше ним основ ним ака дем

ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње
не умет но сти и ди зај на,

– ма стер при ме ње ни умет ник, са за вр ше ним основ ним ака
дем ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме
ње не умет но сти и ди зај на,

– ма стер кон зер ва тор и ре ста у ра тор са за вр ше ним основ ним 
ака дем ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно 
при ме ње не умет но сти и ди зај на,

– ма стер ди зај нер, са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту
ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не умет
но сти и ди зај на,

– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер.
7.Одиграчкедорачунара:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– ма стер учи тељ, 
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве за из во ђе ње обра зо ва новас пит

ног ра да из на став ног прeдмета Ин фор ма ти ке и ра чу нар ства,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер.
8.Матерњијезик/говорсаелементиманационалнекултуре
1) Бошњачки/босански језик са елементима националне

културе:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је, са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,

– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор бо сан ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор бо сан ског и срп ског је зи ка,
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин гви

сти ком,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи жев

но шћу,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност,
– про фе сор за ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски 

је зик,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 

сло вен ским је зи ци ма,
– про фе сор за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност,
– про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је зи ком,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер;
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
– про фе сор бо сан ског је зи ка и књи жев но сти,
– про фе сор бо сан ског и срп ског је зи ка,
– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти са оп штом лин гви

сти ком,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка,
– про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи ка са оп штом књи жев

но шћу,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи

жев ност,
– про фе сор за ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват

ски је зик,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка и оп ште лин гви сти ке,
– про фе сор за срп ско хр ват ски је зик са ју жно сло вен ским је

зи ци ма,
– про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка са ис точ ним и за пад ним 

сло вен ским је зи ци ма,
– про фе сор за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност,
– про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти са стра ним је зи ком.
2)Бугарскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за бу гар ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер учи тељ, 
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил бу гар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил бу гар ски је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за бу гар ски је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор раз ред не на ста ве, са по ло же ним ис пи том из бу

гар ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју ћем фа кул те ту,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил бу гар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил бу гар ски је зик).
3)Буњевачкиговорсаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је, са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
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– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за срп ски је зик и 
књи жев ност,

– про фе сор за ју го сло вен ску књи жев ност и срп скохр ват ски 
је зик,

– про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про гра ми: Срп ски је зик и књи

жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп ска књи жев ност, Срп
ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)),

– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про гра
ми: Срп ски је зик и књи жев ност, Срп ска књи жев ност и је зик, Срп ска 
књи жев ност и је зик са са оп штом књи жев но шћу, Срп ски је зик, Срп
ска књи жев ност, Срп ска фи ло ло ги ја (срп ски је зик и лин гви сти ка)).

На ста ву из из бор ног на став ног пред ме та бу ње вач ки го вор са 
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре, мо гу да из во де ли ца ко ја су по
зна ва о ци бу ње вач ког го во ра и на ци о нал не кул ту ре. 

4)Мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ма ђар ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ма ђар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ма ђар ски је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ма ђар ски је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор раз ред не на ста ве, са по ло же ним ис пи том из ма

ђар ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју ћем фа кул те ту,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ма ђар ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ма ђар ски је зик).
5)Румунскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру мун ски је

зик и књи жев ност,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру мун ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру мун ски је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру мун ски је

зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру мун ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру мун ски је зик).
6)Русинскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,

– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру син ски је зик 
и књи жев ност,

– про фе сор ру ског или срп ског је зи ка и књи жев но сти, са по
ло же ним ис пи том из ру син ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју
ћем фа кул те ту,

– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру син ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру син ски је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру син ски је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор ру ског или срп ског је зи ка и књи жев но сти, са по

ло же ним ис пи том из ру син ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју
ћем фа кул те ту,

– про фе сор раз ред не на ста ве, са по ло же ним ис пи том из ру
син ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју ћем фа кул те ту,

– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру син ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру син ски је зик).
7)Словачкијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за сло вач ки је зик 

и књи жев ност,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил сло вач ки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил сло вач ки је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за сло вач ки је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор раз ред не на ста ве, са по ло же ним ис пи том из сло

вач ког је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју ћем фа кул те ту,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил сло вач ки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил сло вач ки је зик).
8)Украјинскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за укра јин ски је

зик и књи жев ност,
– про фе сор ру ског или срп ског је зи ка и књи жев но сти, са по

ло же ним ис пи том из укра јин ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра
ју ћем фа кул те ту,

– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер, 
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил укра јин ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил укра јин ски је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за укра јин ски је

зик и књи жев ност,
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– про фе сор ру ског или срп ског је зи ка и књи жев но сти, са по
ло же ним ис пи том из укра јин ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра
ју ћем фа кул те ту,

– про фе сор раз ред не на ста ве са по ло же ним ис пи том из укра
јин ског је зи ка са ме то ди ком на од го ва ра ју ћем фа кул те ту,

– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил укра јин ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил укра јин ски је зик).
9)Хрватскијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пе да го ги је са прет ход но за вр ше ном пе да го шком 

ака де ми јом или учи тељ ском шко лом,
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за хр ват ски је зик 

и књи жев ност,
– ма стер учи тељ,
– ди пло ми ра ни учи тељ – ма стер;
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за хр ват ски је зик 

и књи жев ност.
10)Чешкијезиксаелементиманационалнекултуре:
(1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог че шког је зи ка и 

књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил че шки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил че шки је зик);
(2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– ди пло ми ра ни фи ло лог че шког је зи ка и књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил че шки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил че шки је зик).
9.Странијезик:
1)енглескијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ен гле ски је зик 

и књи жев ност,
– ди пло ми ра ни про фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ен гле ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ен гле ски је зик);
2)италијанскијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ита ли јан ски 

је зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ита ли јан ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ита ли јан ски је зик);
3)немачкијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за не мач ки је зик 

и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил не мач ки је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил не мач ки је зик);
4)рускијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за ру ски је зик и 

књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил ру ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил ру ски је зик);
5)францускијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за фран цу ски је

зик и књи жев ност,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил фран цу ски је зик),

– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 
или глав ни пред мет/про фил фран цу ски је зик);

6)шпанскијезик
– про фе сор, од но сно ди пло ми ра ни фи ло лог за шпан ски је зик 

и књи жев ност,
– про фе сор шпан ског је зи ка и хи спан ских књи жев но сти,
– ма стер фи ло лог (сту диј ски про грам или глав ни пред мет/

про фил шпан ски је зик),
– ма стер про фе сор је зи ка и књи жев но сти (сту диј ски про грам 

или глав ни пред мет/про фил шпан ски је зик).
10.Физичковаспитање–изабраниспорт:
– про фе сор фи зич ког вас пи та ња,
– про фе сор фи зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни пе да гог фи зич ке кул ту ре,
– про фе сор фи зич ког вас пи та ња – ди пло ми ра ни тре нер са на

зна ком спорт ске гра не,
– про фе сор фи зич ког вас пи та ња – ди пло ми ра ни ор га ни за тор 

спорт ске ре кре а ци је,
– про фе сор фи зич ког вас пи та ња – ди пло ми ра ни ки не зи те ра пе ут,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је,
– ди пло ми ра ни про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та.
11.Информатикаирачунарство:
– про фе сор ин фор ма ти ке,
– про фе сор ин фор ма ти ке у обра зо ва њу,
– про фе сор ин фор ма ти ке и тех нич ког обра зо ва ња,
– ди пло ми ра ни ин же њер ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни ин же њер по слов не ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке – за ра чун ску тех ни

ку и ин фор ма ти ку,
– ди пло ми ра ни ма те ма ти чар – за ра чу нар ство и ин фор ма ти ку,
– ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци је ра да – смер ки бер нет ски,
– ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци је – за ин фор ма ци о не си

сте ме,
– ди пло ми ра ни ин же њер за ин фор ма ци о не си сте ме,
– ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци о них на у ка – од сек за ин

фор ма ци о не си сте ме,
– ди пло ми ра ни еко но ми ста – за еко но ми ку, ста ти сти ку и ин

фор ма ти ку,
– ди пло ми ра ни ма те ма ти чар,
– про фе сор ма те ма ти ке,
– про фе сор фи зи ке,
– ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке, смер ра чун ске тех

ни ке и ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни ин же њер елек тро ни ке,
– про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке,
– про фе сор тех нич ког обра зо ва ња,
– про фе сор елек тро тех ни ке,
– про фе сор ма шин ства, 
– ди пло ми ра ни ин же њер ме наџ мен та за ин фор ма ци о ноупра

вљач ке и ко му ни ка ци о не си сте ме,
– про фе сор ин фор ма ти ке – ма те ма ти ке,
– ли ца ко ја су на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње 

че ти ри го ди не, по про пи су ко ји је уре ђи вао ви со ко обра зо ва ње до 
10. сеп тем бра 2005. го ди не, има ла нај ма ње че ти ри се ме стра ин
фор ма тич ких пред ме та,

– ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар,
– ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар – по слов на ин фор ма ти ка,
– ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар – про фе сор ин фор ма ти ке,
– про фе сор ге о гра фи је –ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар – ма стер,
– ди пло ми ра ни про фе сор ге о гра фи је – ин фор ма ти ке, ма стер,
– про фе сор фи зи ке – ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни про фе сор фи зи ке – ин фор ма ти ке – ма стер,
– ди пло ми ра ни про фе сор ин фор ма ти ке, ма стер,
– ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар – ма стер по слов не ин фор ма ти ке,
– ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке за ра чу нар ску тех

ни ку и ин фор ма ти ку,
– ди пло ми ра ни еко но ми ста за еко ном ску ста ти сти ку и ин фор

ма ти ку,
– ди пло ми ра ни фи зи чар,
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– ди пло ми ра ни фи зи чар – при ме ње на и ком пју тер ска фи зи
ка – ма стер,

– ди пло ми ра ни фи зи чар – при ме ње на фи зи ка и ин фор ма ти
ка – ма стер,

– ма стер ма те ма ти чар,
– ма стер ин фор ма ти чар, 
– ма стер ин же њер елек тро тех ни ке и ра чу нар ства,
– ма стер еко но ми ста,
– ма стер прoфесор инфoрматике и мaтематике,
– ма стер прoфесор инфoрматике и фи зи ке,
– ма стер прoфесор фи зи ке и инфoрматике,
– ма стер прoфесор ге о гра фи је и инфoрматике,
– ма стер про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке,
– ма стер про фе сор ин фор ма ти ке и тех ни ке,
– ма стер ин же њер ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
– мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Ин фор ма ци

о ни си сте ми и тех но ло ги је или Софт вер ско ин же њер ство и ра чу
нар ске на у ке),

– ди пло ми ра ни ин же њер елек тро тех ни ке и ра чу нар ства – ма стер,
– ди пло ми ра ни ин же њер ор га ни за ци о них на у ка – ма стер из 

обла сти ин фор ма ци о них си сте ма и тех но ло ги ја,
– ди пло ми ра ни прoфесор инфoрматике и мaтематике– ма

стер,
– ди пло ми ра ни про фе сор тех ни ке и ин фор ма ти ке – ма стер,
– ди пло ми ра ни про фе сор ин фор ма ти ке и тех ни ке – ма стер.
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло

ми ра ни – ма стер, мо ра ју да има ју у окви ру за вр ше них основ них 
ака дем ских сту ди ја по ло же но нај ма ње пет ис пи та из ин фор ма тич
ких пред ме та, од то га нај ма ње је дан из обла сти Про гра ми ра ње и 
два пред ме та из јед не или две сле де ће обла сти – Ма те ма ти ка или 
Те о риј ско ра чу нар ство. 

12.Шах:
1)првициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве у основ ној шко ли,
– на став ник пред мет не на ста ве у основ ној шко ли.
Ли ца ко ја из во де на ста ву из пред ме та шах у пр вом ци клу

су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња тре ба да по се ду ју нај ма ње 
II (дру гу) ка те го ри ју или жен ску I (пр ву) ка те го ри ју или да су са 
успе хом са вла да ли про грам обу ке за од го ва ра ју ћи раз ред.

На ста ву из пред ме та шах у пр вом ци клу су основ ног обра зо
ва ња и вас пи та ња мо гу да из во де и ли ца са за вр ше ним учи тељ
ским фа кул те том ко ја су у то ку сту ди ја са вла да ла план и про грам 
ша ха у тра ја њу од нај ма ње три се ме стра.

На ста ву из пред ме та шах у пр вом ци клу су основ ног обра зо
ва ња и вас пи та ња мо же да из во ди и ли це са ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма ко је ис пу ња ва усло ве за на став ни ка раз ред не на ста ве и 
на став ни ка пред мет не на ста ве у основ ној шко ли.

Ли ца ко ја из во де на ста ву из пред ме та шах у пр вом ци клу
су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња тре ба да по се ду ју нај ма ње 
II (дру гу) ка те го ри ју или жен ску I (пр ву) ка те го ри ју или да су са 
успе хом са вла да ли про грам обу ке за од го ва ра ју ћи раз ред. 

Про ве ра струч не ша хов ске ква ли фи ка ци је вр ши се уви дом у 
так ми чар ску књи жи цу пред мет ног на став ни ка, на осно ву ко је се 
уста но вља ва да ли је зах те ва ни ни во ре ги стро ван и ове рен од стра
не Ша хов ског са ве за Ср би је.

На ста ву из пред ме та шах у пр вом ци клу су основ ног обра зо
ва ња и вас пи та ња мо же да из во ди и:

– ли це са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту ди ја ма на учи
тељ ском или пе да го шком фа кул те ту, са по ло же ним пред ме ти ма 
Шах I, Шах II и Шах III,

– ли це са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту ди ја ма на фа
кул те ту спор та и фи зич ког вас пи та ња (са по ло же ним пред ме ти ма 
Шах I и Шах II).

2)другициклусосновногобразовањаиваспитања:
– про фе сор раз ред не на ста ве,
– на став ник раз ред не на ста ве,
– про фе сор пред мет не на ста ве у основ ној шко ли,
– на став ник пред мет не на ста ве у основ ној шко ли.

Ли ца ко ја из во де на ста ву из пред ме та шах у дру гом ци клу су 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња тре ба да по се ду ју нај ма ње I (пр
ву) ка те го ри ју или ти ту лу жен ског мај стор ског кан ди да та или да су 
са успе хом са вла да ли про грам обу ке за од го ва ра ју ћи раз ред.

Про ве ра струч не ша хов ске ква ли фи ка ци је вр ши се уви дом у 
так ми чар ску књи жи цу пред мет ног на став ни ка, на осно ву ко је се 
уста но вља ва да ли је зах те ва ни ни во ре ги стро ван и ове рен од стра
не Ша хов ског са ве за Ср би је.

На ста ву из пред ме та шах у дру гом ци клу су основ ног обра
зо ва ња и вас пи та ња мо же да из во ди и ли це са ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма ко је ис пу ња ва усло ве за на став ни ка раз ред не на ста ве и 
на став ни ка пред мет не на ста ве у основ ној шко ли.

Ли ца ко ја из во де на ста ву из пред ме та шах у дру гом ци клу
су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња тре ба да по се ду ју нај ма ње I 
(пр ву) ка те го ри ју или жен ског мај стор ског кан ди да та или да су са 
успе хом са вла да ли про грам обу ке за од го ва ра ју ћи раз ред. 

Про ве ра струч не ша хов ске ква ли фи ка ци је вр ши се уви дом у 
так ми чар ску књи жи цу пред мет ног на став ни ка, на осно ву ко је се 
уста но вља ва да ли је зах те ва ни ни во ре ги стро ван и ове рен од стра
не Ша хов ског са ве за Ср би је.

На ста ву из пред ме та шах у дру гом ци клу су основ ног обра зо
ва ња и вас пи та ња мо же да из во ди и:

– ли це са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту ди ја ма на учи
тељ ском или пе да го шком фа кул те ту, са по ло же ним пред ме ти ма 
Шах I, Шах II и Шах III,

– ли це са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту ди ја ма на фа
кул те ту спор та и фи зич ког вас пи та ња, са по ло же ним пред ме ти ма 
Шах I и Шах II.

13.Свакодневниживотупрошлости:
– ли це ко је ис пу ња ва усло ве да из во ди на ста ву из пред ме та 

исто ри ја, у скла ду са про пи сом ко јим је про пи са на вр ста обра зо ва
ња на став ни ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли.

14.Цртање,сликањеивајање:
– ди пло ми ра ни сли кар,
– ди пло ми ра ни сли кар – про фе сор,
– ди пло ми ра ни сли кар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ака дем ски сли кар,
– ака дем ски сли кар – ли ков ни пе да гог,
– ди пло ми ра ни ва јар,
– ди пло ми ра ни ва јар – про фе сор, 
– ди пло ми ра ни ва јар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ака дем ски ва јар,
– ака дем ски ва јар – ли ков ни пе да гог,
– ди пло ми ра ни гра фи чар,
– ди пло ми ра ни гра фи чар – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ди пло ми ра ни гра фи чар – про фе сор,
– ди пло ми ра ни гра фи чар ви зу ел них ко му ни ка ци ја – про фе

сор ли ков не кул ту ре,
– ака дем ски гра фи чар,
– ака дем ски гра фи чар– ли ков ни пе да гог,
– ди пло ми ра ни сли кар при ме ње ног сли кар ства,
– ди пло ми ра ни сли кар ре ста у ра тор,
– ди пло ми ра ни ва јар при ме ње ног ва јар ства,
– ди пло ми ра ни ар хи тек та уну тра шње ар хи тек ту ре,
– ди пло ми ра ни гра фи чар при ме ње не гра фи ке,
– ди пло ми ра ни ко сти мо граф,
– ди пло ми ра ни ко сти мо граф са вре ме ног оде ва ња,
– ди пло ми ра ни ко сти мо граф сцен ског ко сти ма,
– ди пло ми ра ни ин ду стриј ски ди зај нер,
– ди пло ми ра ни ди зај нер тек сти ла,
– ди пло ми ра ни гра фич ки ди зај нер,
– ди пло ми ра ни гра фич ки ди зај нер – про фе сор ли ков не кул ту ре,
– ди пло ми ра ни сце но граф,
– ди пло ми ра ни ке ра ми чар,
– ди пло ми ра ни фо то граф,
– на став ник ли ков не кул ту ре,
– ди пло ми ра ни сли кар – тек сти ла,
– ди пло ми ра ни сли кар – ке ра ми чар,
– ди пло ми ра ни сли кар зид ног сли кар ства, 
– ди пло ми ра ни ди зај нер гра фи ке – гра фи ка књи ге,
– ди пло ми ра ни умет ник но вих ли ков них ме ди ја – про фе сор 

ли ков не кул ту ре,
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– ди пло ми ра ни умет ник фо то гра фи је – про фе сор ли ков не 
кул ту ре,

– про фе сор ли ков них умет но сти, 
– ди пло ми ра ни ар хи тек та на Фа кул те ту при ме ње них умет но

сти у Бе о гра ду – Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
– ли це са за вр ше ним фа кул те том при ме ње них умет но сти 

и ди зај на, од но сно, ли це са за вр ше ним фа кул те том при ме ње них 
умет но сти,

– ли це са за вр ше ним фа кул те том ли ков них умет но сти,
– ма стер ли ков ни умет ник, са за вр ше ним основ ним ака дем

ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње
не умет но сти и ди зај на,

– ма стер при ме ње ни умет ник, са за вр ше ним основ ним ака
дем ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме
ње не умет но сти и ди зај на,

– ма стер кон зер ва тор и ре ста у ра тор, са за вр ше ним основ ним 
ака дем ским сту ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно 
при ме ње не умет но сти и ди зај на,

– ма стер ди зај нер, са за вр ше ним основ ним ака дем ским сту
ди ја ма из обла сти ли ков не умет но сти, од но сно при ме ње не умет
но сти и ди зај на. 

15.Хориоркестар:
– ака дем ски му зи чар,
– ди пло ми ра ни му зи чар – му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ком по зи тор,
– ди пло ми ра ни ком по зи тор,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ди ри гент,
– ди пло ми ра ни му зи чар – му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни ет но му зи ко лог,
– на став ник му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни му зи чар – пи ја ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – чем ба ли ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ор гу љаш,
– ди пло ми ра ни му зи чар – хар фи ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – пер ку си о ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о лон че ли ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – кон тра ба си ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – фла у ти ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – обо и ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – кла ри не ти ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – фа го ти ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – хор ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – тру бач,
– ди пло ми ра ни му зи чар – тром бо ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ту би ста,
– про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни му зи чар за ме диј ску област,
– ди пло ми ра ни ди ри гент,
– ди пло ми ра ни му зи чар – акор де о ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – ги та ри ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар – со ло пе вач,
– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни му зи чар–сак со фо ни ста,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти – про фе си о нал ни ста тус: му

зич ки пе да гог, ет но му зи ко лог, му зи ко лог или му зич ки те о ре ти чар,
– ма стер му зич ки умет ник – сви про фе си о нал ни ста ту си,
– ма стер ком по зи тор. 
Ли ца ко ја су сте кла ака дем ско зва ње ма стер, од но сно ди пло

ми ра ни–ма стер, тре ба да има ју по ло жен пред мет ме то ди ка на ста ве 
оп штег му зич ког обра зо ва ња, као оба ве зни или из бор ни пред мет 
на ака дем ским или ма стер сту ди ја ма.

16.Домаћинство:
– на став ник до ма ћин ства,
– на став ник до ма ћин ства и хе ми је,
– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње на ста ве хе ми је 

пре ма пра вил ни ку ко јим је про пи са на вр ста обра зо ва ња на став ни
ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли, 

– ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за из во ђе ње на ста ве би о ло ги је 
пре ма пра вил ни ку ко јим је про пи са на вр ста обра зо ва ња на став ни
ка и струч них са рад ни ка у основ ној шко ли, 

– про фе сор при род них на у ка.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва

жи Пра вил ник о вр сти струч не спре ме на став ни ка ко ји из во де 
обра зов новас пит ни рад из из бор них про гра ма у основ ној шко ли 
(„Про свет ни гла сник”, бр. 27/87, 1/89, 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 
17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09 и 3/10).

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном гла сни ку”.

         Број 110–00–00022/2012–06
У Бе о гра ду, 10. сеп тем бра 2012. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.
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На осно ву чла на 121. став 11. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

ОСТЕПЕНУИВРСТИОБРАЗОВАЊАНАСТАВНИКА
УОСНОВНОЈМУЗИЧКОЈШКОЛИ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се сте пен и вр ста обра зо ва ња 

на став ни ка у основ ној му зич кој шко ли.

Члан 2.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

му зич кој шко ли на Одсеку закласичнумузику, мо гу да из во де 
ли ца, и то:

1)Виолина:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ни ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ни ста;
2)Виола:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о ли ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ста;
3)Виолончело:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ви о лон че ли ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о лон

че ли ста;
4)Контрабас:
– ди пло ми ра ни му зи чар – кон тра ба си ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кон тра ба

си ста;
5)Гитара:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ги та ри ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста;
6)Тамбура:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ги та ри ста, са прет ход но за вр ше ном 

сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во ђач – 
там бу раш,

– ди пло ми ра ни му зи чар – кон тра ба си ста, са прет ход но за вр
ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки 
из во ђач – там бу раш,

– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог, са прет ход но за вр ше ном 
сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во ђач 
– там бу раш,

– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре, са прет
ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: 
му зич ки из во ђач – там бу раш,
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– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста, 
од но сно кон тра ба си ста са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич
ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во ђач – там бу раш,

– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му
зич ки пе да гог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко
лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во ђач – там бу раш;

7)Мандолина:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус му зич ки 

пе да гог са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра
зов ни про фил: му зич ки из во ђач – там бу раш,

– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му
зич ки пе да гог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко
лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во ђач – там бу раш;

8)Харфа:
– ди пло ми ра ни му зи чар – хар фи ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус хар фи ста;
9)Мала(ренесансна)харфа:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус хар фи ста;
10)Клавир:
– ди пло ми ра ни му зи чар – пи ја ни ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кла ви ри ста;
11)Упоредниклавир:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кла ви ри ста;
12)Оргуље:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ор гу љаш,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ор гу љаш;
13)Хармоника:
– ди пло ми ра ни му зи чар – акор де о ни ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус акор де о ни

ста/хар мо ни каш;
14)Флаута:
– ди пло ми ра ни му зи чар – фла у ти ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста;
15)Обоа:
– ди пло ми ра ни му зи чар – обо и ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус обо и ста;
16)Кларинет:
– ди пло ми ра ни му зи чар – кла ри не ти ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кла ри не

ти ста;
17)Саксофон:
– ди пло ми ра ни му зи чар – фла у ти ста, са прет ход но за вр ше

ном сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки из во
ђач – сак со фо ни ста,

– ди пло ми ра ни му зи чар – кла ри не ти ста, са прет ход но за вр
ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни про фил: му зич ки 
из во ђач – сак со фо ни ста,

– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус сак со фо ни ста, 
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра зов ни 
про фил: му зич ки из во ђач – сак со фо ни ста,

– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус – кла ри не
ти ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, обра
зов ни про фил: му зич ки из во ђач – сак со фо ни ста;

18)Фагот:
– ди пло ми ра ни му зи чар – фа го ти ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фа го ти ста;
19)Хорна:
– ди пло ми ра ни му зи чар – хор ни ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус хор ни ста;
20)Труба:
– ди пло ми ра ни му зи чар – тру бач,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тру бач;
21)Туба:
– ди пло ми ра ни му зи чар – ту би ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ту би ста;
22)Тромбон:
– ди пло ми ра ни му зи чар – тром бо ни ста, 
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тром бо ни ста;
23)Удараљке:
– ди пло ми ра ни му зи чар – пер ку си о ни ста,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус пер ку си о

ни ста/уда рач;

24)Солопевање:
– ди пло ми ра ни му зи чар – со ло пе вач,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус со ло пе вач;
25)Солфеђо:
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни му зи чар – пе да гог,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му

зич ки пе да гог;
26)Теоријамузике:
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни ком по зи тор,
– ди пло ми ра ни ди ри гент,
– ди пло ми ра ни му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни ет но му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни му зи чар – пе да гог,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус: му

зич ки пе да гог, му зич ки те о ре ти чар или ет но му зи ко лог,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ди ри гент,
– ма стер ком по зи тор;
27)Оркестар:
– ди пло ми ра ни ди ри гент,
– ди пло ми ра ни му зи чар (сва из во ђач ка усме ре ња),
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: ди ри гент, 

ви о ли ни ста, ви о ли ста, ви о лон че ли ста, кон тра ба си ста, фла у ти ста, 
обо и ста, кла ри не ти ста, сак со фо ни ста, фа го ти ста, хор ни ста, тру
бач, тром бо ни ста, ту би ста, ги та ри ста, акор де о ни ста/хар мо ни каш 
или пер ку си о ни ста/уда рач,

– ма стер те о ре ти чар умет ност, про фе си о нал ни ста тус му зич
ки пе да гог,

– ма стер ком по зи тор;
28)Хор:
– ди пло ми ра ни ди ри гент,
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни му зи чар – пе да гог,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ди ри гент,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му

зич ки пе да гог;
29)Камернамузика:
– ди пло ми ра ни му зи чар (сва из во ђач ка усме ре ња),
– ди пло ми ра ни ди ри гент,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: ви о ли ни

ста, ви о ли ста, ви о лон че ли ста, кон тра ба си ста, ги та ри ста, хар фи ста, 
кла ви ри ста, ор гу љаш, чем ба ли ста, акор де о ни ста/хар мо ни каш, фла
у ти ста, обо и ста, кла ри не ти ста, сак со фо ни ста, фа го ти ста, хор ни ста, 
тру бач, тром бо ни ста, ту би ста, со ло пе вач или пер ку си о ни ста/уда рач; 

30)Корепетитор:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: кла ви ри

ста, ор гу љаш или чем ба ли ста.

Члан 3.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

му зич кој шко ли на Одсекузасрпскотрадиционалнопевањеи
свирање, мо гу да из во де ли ца, и то:

1)Дувачкинародниинструменти (фрула, двојнице, ока-
рина,шупељка,дудук,кавал,дипле,гајде):

– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус ет но
му зи ко лог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од
сек за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра зов ни про фил 
му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним ду вач ким ин стру мен ти ма,

– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: фла у ти ста 
или обо и ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, 
од сек за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра зов ни про
фил му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним ду вач ким ин стру мен ти ма;

2)Жичанинародниинструменти–гусле(одједноструних
дотроструних)исвеврстетамбура:

– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус ет но му
зи ко лог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек 
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за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра зов ни про фил му
зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним жи ча ним ин стру мен ти ма, 

– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: ги та ри ста, 
ви о лон че ли ста или кон тра ба си ста, са прет ход но за вр ше ном сред
њом му зич ком шко лом, од сек за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и 
сви ра ње, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним 
жи ча ним ин стру мен ти ма;

3)Групносвирање:
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус ет но

му зи ко лог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од
сек за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра зов ни про фил 
му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним ду вач ким ин стру мен ти ма или 
му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним жи ча ним ин стру мен ти ма,

– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: фла у ти
ста, обо и ста, кла ри не ти ста, фа го ти ста, ги та ри ста, ви о лон че ли ста 
или кон тра ба си ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком 
шко лом, од сек за срп ско тра ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра
зов ни про фил му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним ду вач ким ин
стру мен ти ма или му зич ки из во ђач на тра ди ци о нал ним жи ча ним 
ин стру мен ти ма;

4)Српскотрадиционалнопевање:
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус ет

но му зи ко лог, са по ло же ним пред ме том тра ди ци о нал но пе ва ње и 
сви ра ње као оба ве зни или из бор ни пред мет на сту ди ја ма, са прет
ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за срп ско тра
ди ци о нал но пе ва ње и сви ра ње, обра зов ни про фил му зич ки из во
ђач тра ди ци о нал ног пе ва ња.

Члан 4.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

му зич кој шко ли на Одсекузаранумузику,мо гу да из во де ли ца, и то:
1)Ребека:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ни ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – ре бе ка;

2)Фидел:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ни ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – фи дел;

3)Виела:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ни ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – ви е ла;

4)Виоладагамба:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о лон че

ли ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек 
за ра ну му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке 
– ви о ла да гам ба;

5)Лаута:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – ла у ти
ста;

6)Ренесансна(мала)харфа:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус хар фи ста;
7)Оргуље:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ор гу љаш;
8)Чембало:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус чем ба ли ста;
9)Блокфлаута:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра
ну му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – блок 
фла у ти ста;

10)Траверзофлаута:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – тра вер
зо фла у ти ста;

11)Шалмај:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус обо и ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – шал мај;

12)Крумхорн:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста 

или обо и ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, 
од сек за ра ну му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му
зи ке – крум хорн;

13)Корнамуза:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста 

или обо и ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, 
од сек за ра ну му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му
зи ке – кор на му за;

14)Дулцијан:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фа го ти ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – дул ци јан;

15)Цинк:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тру бач, са 

прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – цинк;

16)Корнет:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тру бач, са 

прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – кор нет;

17)Сегбат:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тром бо ни

ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра
ну му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – сег бат;

18)Ренесанснопевање:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус со ло пе вач, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за ра ну 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач ра не му зи ке – пе вач.

Члан 5.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној му

зич кој шко ли на Одсекузанароднумузику, мо гу да из во де ли ца, и то:
1)Виолина:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ви о ли ни ста;
2)Контрабас:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кон тра ба

си ста;
3)Гитара:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста;
4)Хармоника:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус акор де о ни

ста/хар мо ни каш;
5)Флаута:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус фла у ти ста;
6)Кларинет:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кла ри не

ти ста; 
7)Певањенароднемузике:
– ма стер му зич ки умет ник.

Члан 6.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

му зич кој шко ли на Одсекузаџезмузику, мо гу да из во де ли ца, и то:
1)Контрабас:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кон тра ба си

ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за 
џез му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез кон тра ба си ста; 

2)Басгитара:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за џез 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез бас ги та ри ста; 

3)Гитара:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус ги та ри ста, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за џез 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез ги та ри ста;
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4)Клавир:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус кла ви ри

ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за 
џез му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез пи ја ни ста; 

5)Саксофон:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус сак со фо

ни ста, фла у ти ста или кла ри не ти ста, са прет ход но за вр ше ном сред
њом му зич ком шко лом, од сек за џез му зи ку, обра зов ни про фил му
зич ки из во ђач – џез сак со фо ни ста; 

6)Труба:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тру бач, са 

прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за џез му
зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез тру бач; 

7)Тромбон:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус тром бо ни

ста, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за 
џез му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез тром бо ни ста; 

8)Удараљке(бубњеви):
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус пер ку си о ни

ста/уда рач, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од
сек за џез му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез буб њар;

9)Џезпевање:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус со ло пе вач, 

са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек за џез 
му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез пе вач;

10)Џезкорепетитор:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус  кла ви ри ста;
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му зич ки 

пе да гог, са прет ход но за вр ше ном сред њом му зич ком шко лом, од сек 
за џез му зи ку, обра зов ни про фил му зич ки из во ђач – џез пи ја ни ста. 

Члан 7.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о вр сти струч не спре ме на став ни ка у основ ној му зич
кој шко ли („Про свет ни гла сник”, број 7/05).

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном гла сни ку”.

Број 1100000019/201206
У Бе о гра ду, 10. сеп тем бра 2012. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

4
На осно ву чла на 121. став 11. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

ОСТЕПЕНУИВРСТИОБРАЗОВАЊАНАСТАВНИКА
УОСНОВНОЈБАЛЕТСКОЈШКОЛИ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се сте пен и вр ста обра зо ва ња 

на став ни ка у основ ној ба лет ској шко ли.

Члан 2.
На ста ву и дру ге об ли ке обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

ба лет ској шко ли мо гу да из во де ли ца, и то: 
1)Класичанбалет:
– ба лет ски умет ник – пр ви со ли ста,
– ба лет ски умет ник – дру ги со ли ста и сцен ско ис ку ство од 

де сет го ди на,
– ба лет ски умет ник са нај ма ње де сет го ди на ра да у стру ци,
– ба лет ски играч,
– ба лет ски пе да гог,
– играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 
обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер драм ски и ауди ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном 
сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног 
ба ле та,

– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 
обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко
лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та;

2)Примењенагимнастика:
– ди пло ми ра ни про фе сор фи зич ке кул ту ре,
– ди пло ми ра ни про фе сор фи зич ког вас пи та ња,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је,
– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је,
– спе ци ја ли ста тре нер;
3)Солфеђо:
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му

зич ки пе да гог;
4)Историјскобалскеигре:
– ба лет ски умет ник – пр ви со ли ста,
– ба лет ски умет ник – дру ги со ли ста и сцен ско ис ку ство од 

де сет го ди на,
– ба лет ски умет ник са нај ма ње де сет го ди на ра да у стру ци,
– ба лет ски пе да гог,
– играч кла сич ног ба ле та,
– играч са вре ме не игре,
– играч на род не игре,
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном сред

њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко

лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше

ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та;

5)Креативнаигра:
– ба лет ски умет ник – пр ви со ли ста,
– ба лет ски умет ник – дру ги со ли ста и сцен ско ис ку ство од 

де сет го ди на,
– ба лет ски умет ник са нај ма ње де сет го ди на ра да у стру ци,
– ба лет ски пе да гог,
– играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном сред

њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
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– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 
обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко
лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та;

6)Савременаигра:
– ба лет ски умет ник – пр ви со ли ста,
– ба лет ски умет ник – дру ги со ли ста и сцен ско ис ку ство од 

де сет го ди на,
– ба лет ски умет ник са нај ма ње де сет го ди на ра да у стру ци,
– ба лет ски пе да гог,
– играч са вре ме не игре,
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч са вре ме не игре или кла сич ног ба ле та,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном 

сред њом  ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч са вре ме не 
игре и кла сич ног ба ле та,

– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 
обра зов ни про фил играч са вре ме не игре и кла сич ног ба ле та,

– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко
лом, обра зов ни про фил играч са вре ме не игре и кла сич ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч са вре
ме не игре и кла сич ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
са вре ме не игре и кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч са вре
ме не игре и кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко
лом, обра зов ни про фил играч са вре ме не игре и кла сич ног ба ле та;

7)Народнаигра:
– ба лет ски умет ник – пр ви со ли ста,
– ба лет ски умет ник – дру ги со ли ста и сцен ско ис ку ство од 

де сет го ди на,
– ба лет ски умет ник са нај ма ње де сет го ди на ра да у стру ци,
– ба лет ски пе да гог,
– играч на род не игре,
– ма стер ет но логан тро по лог, са за вр ше ном сред њом ба лет

ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном 

сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко

лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше ном 

сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 

за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
на род не игре,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше ном 
сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре;

8)Основиигре:
– ма стер ет но логан тро по лог, са за вр ше ном сред њом ба лет

ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном 

сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил: играч на род не игре,
– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко

лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше ном 

сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 

за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
на род не игре,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше ном 
сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч на род не игре;

9)Народнопевањесасолфеђом:
– ди пло ми ра ни ет но му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни му зи ко лог,
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ди пло ми ра ни про фе сор сол фе ђа и му зич ке кул ту ре,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус  му

зич ки пе да гог;
10)Репертоаркласичногбалета:
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном сред

њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко

лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше

ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та;

11)Сценсконароднеигре:
– ма стер пе да гог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни
– ма стер драм ски и ауди о ви зу ел ни умет ник, са за вр ше ном сред

њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер ме на џер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, 

обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер кул ту ро лог, са за вр ше ном сред њом ба лет ском шко

лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та,
– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и спор та, са за вр ше

ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– ма стер про фе сор фи зич ког вас пи та ња и ки не зи те ра пи је, са 
за вр ше ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч 
кла сич ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста ор га ни за тор спорт ске ре кре а ци је, са за вр ше
ном сред њом ба лет ском шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич
ног ба ле та,

– спе ци ја ли ста тре нер, са за вр ше ном сред њом ба лет ском 
шко лом, обра зов ни про фил играч кла сич ног ба ле та;
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12)Клавир:
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус  кла ви ри

ста, ор гу љаш, чем ба ли ста или ди ри гент,
– ма стер  те о ре ти чар умет но сти,  про фе си о нал ни ста тус му

зич ки пе да гог;
13)Корепетиција:
– ди пло ми ра ни му зи чар пи ја ни ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар чем ба ли ста,
– ди пло ми ра ни му зи чар ор гу љаш,
– ди пло ми ра ни му зи чар пе да гог,
– ди пло ми ра ни му зич ки пе да гог,
– ма стер му зич ки умет ник, про фе си о нал ни ста тус: кла ви ри

ста, ор гу љаш или чем ба ли ста,
– ма стер те о ре ти чар умет но сти, про фе си о нал ни ста тус му

зич ки пе да гог,
– ма стер ком по зи тор.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о вр сти струч не спре ме на став ни ка у основ ној ба лет
ској шко ли („Про свет ни гла сник”, бр. 7/05 и 20/07).

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Про свет ном гла сни ку”.

         Број 1100000020/201206
У Бе о гра ду, 10. сеп тем бра 2012. го ди не

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

5
На основу члана 121. став 11. Закона о основама система об

разовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

ОДОПУНИПРАВИЛНИКАОВРСТИОБРАЗОВАЊА
НАСТАВНИКАИПОМОЋНИХНАСТАВНИКА
УСТРУЧНИМШКОЛАМАКОЈЕОСТВАРУЈУ

НАСТАВНИПЛАНИПРОГРАМОГЛЕДА
ЗАОБРАЗОВНИПРОФИЛТЕХНИЧАР

ЗАРЕЦИКЛАЖУ

Члан 1.
У Правилнику о врсти образовања наставника и помоћних на

ставника у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил техничар за рециклажу („Просветни гла
сник”, број 4/09), у члану 3. тачка 2. на крају текста тачка се замењује 
тачком и запетом и додаје се алинеја седма која гласи:

„ – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 7. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додаје се алинеја пета која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 8. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додаје се алинеја девета која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 9. на крају текста тачка се замењује тачком и запетом 

и додаје се алинеја дванаеста која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 11. на крају текста тачка се замењује тачком и запе

том и додаје се алинеја осма  која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 14. на крају текста тачка се замењује тачком и запе

том и додаје се алинеја девета која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”

У тачки 15. на крају текста тачка се замењује тачком и запе
том и додаје се алинеја осма која гласи:

„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”
У тачки 16. на крају текста тачка се замењује тачком и запе

том и додаје се алинеја десета која гласи:
„  – дипломирани инжењер за развој – машинске струке.”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи

вања у „Просветном гласнику”.

         Број 110001/201203
У Београду, 30. јула 2012. године

Ми ни стар
проф.дрЖаркоОбрадовић,с.р.

По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Пра вил
ни ку о из ме ни Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му огле да за 
обра зов ни про фил ме ха тро ни чар за тран спорт не си сте ме аеро дро ма, 
об ја вље ном у „Про свет ном гла сни ку”, број 8/12, пот кра ла гре шка, 
па се на осно ву чла на 9. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про
пи са и оп штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке 
Ср би је” („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 72/91, „Слу жбе ни лист СРЈ”, 
број 11/93 – СУС и „Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 33/10), да је

ИСПРАВКА

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НА-
СТАВНОМПЛАНУИПРОГРАМУОГЛЕДАЗАОБРА-
ЗОВНИПРОФИЛМЕХАТРОНИЧАРЗАТРАНСПОРТ-

НЕСИСТЕМЕАЕРОДРОМА

Члан 1.
У Пра вил ни ку о из ме ни Пра вил ни ка о на став ном пла ну 

и про гра му огле да за обра зов ни про фил ме ха тро ни чар за тран
спорт не си сте ме аеро дро ма („Про свет ни гла сник”, број 8/12), у 
де лу: „НА СТАВ НИ ПЛАН И ПРО ГРАМ ОГЛЕ ДА”, уме сто ре чи: 
„Под руч је ра да: Са о бра ћај”, тре ба да сто је ре чи:  „Под руч је ра да: 
Ма шин ство и об ра да ме та ла”.

– Из Републичкогсекретаријатазазаконодавство

По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Пра
вил ни ку о из ме ни Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му огле
да за обра зов ни про фил ави о тех ни чар, об ја вље ном у „Про свет ном 
гла сни ку”, број 8/12, пот кра ла гре шка, па се на осно ву чла на 9. 
За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та и 
о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је” („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 72/91, „Слу жбе ни лист СРЈ”, број 11/93 – СУС и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/10), да је

ИСПРАВКА

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НА-
СТАВНОМПЛАНУИПРОГРАМУОГЛЕДАЗАОБРА-

ЗОВНИПРОФИЛАВИОТЕХНИЧАР

Члан 1.
У Пра вил ни ку о из ме ни Пра вил ни ка о на став ном пла ну и 

про гра му огле да за обра зов ни про фил ави о тех ни чар („Про свет ни 
гла сник”, број 8/12), у де лу: „НА СТАВ НИ ПЛАН И ПРО ГРАМ 
ОГЛЕ ДА”, уме сто ре чи: „Под руч је ра да: Са о бра ћај”, тре ба да сто је 
ре чи:  „Под руч је ра да: Ма шин ство и об ра да ме та ла”.

– Из Републичкогсекретаријатазазаконодавство
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