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На основу члана 121. став 11. Закона о основама систе
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и
52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи:
1) професор разредне наставе,
2) наставник разредне наставе,
3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
4) професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу,
5) мастер учитељ,
6) дипломирани учитељ – мастер.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предмет
ној настави из страног језика као обавезног предмета у првом ци
клусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:
1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе,
3) дипломирани филолог,
4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл.
145. и 146. Закона о основној школи,
7) наставник одговарајућег страног језика са положеним
стручним испитом по прописима из области образовања или ли
ценцом за наставника,
8) наставник разредне наставе,
9) лице које испуњава услове за наставника предметне наста
ве у основној школи, а које је на основним студијама положило ис
пите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као
и методике наставе,
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу,
11) професор разредне наставе, који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује са
владаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира,
12) дипломирани библиотекар – информатичар,
13) мастер филолог,

Цена овог броја је 1.390 динара.
Годишња претплата је 12.500 динара

14) мастер професор језика и књижевности,
15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ – мастер,
17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савлада
ност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студија
ма савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европ
ски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара ни
воу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар – информатичар.
Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која ни
су професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим
уколико нису завршила одговарајући студијски програм или глав
ни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговара
јућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Ср
бији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика
који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја.
Лица из става 2. овог члана треба да савладају и обуку за на
ставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у орга
низацији Завода за унапређивање васпитања и образовања – Цен
тар за професионални развој, односно друге организације коју
овласти Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом ци
клусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана
имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући сту
дијски програм или главни предмет/профил), односно мастер фи
лолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/про
фил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног
језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, од
носно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ма
стер професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предме
та српски као нематерњи језик у првом циклусу основног обра
зовања и васпитања могу да изводе лица, и то:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижев
ности за наставу у школама са мађарским, русинским или румун
ским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста – српски језик и лингви
стика) – мастер,
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4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лин
гвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,
7) професор српске књижевности и језика са општом књи
жевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужносло
венским књижевностима,
10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрват
ски језик и југословенску књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословен
ску књижевност и српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословен
ске књижевности и општу књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним је
зиком,
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
19) професор разредне наставе,
20) наставник разредне наставе,
21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп
ска филологија (српски језик и лингвистика)),
22) мастер професор језика и књижевности (студијски програ
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
23) мастер учитељ,
24) дипломирани учитељ-мастер.
Лица из става 8. тач. 19), 20), 23) и 24) овог члана која су ди
плому стекла на језику мањина треба да поседују знање српског
језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво
знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту
на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за
српски језик одговарајућих факултета у Републици Србији.
Лица из става 8. тач. 3) – 24) овог члана у обавези су да поло
же испите из Методике с основама глотодидактике, Методике на
ставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и српског
језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и
словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Кон
тактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале нацио
налне мањине.
Лица из става 8. тач. 3) – 24) овог члана треба да савладају обу
ку за наставу из српског језика као нематерњег језика у трајању од
20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпи
тања – Центар за професионални развој запослених у образовању.
Члан 3.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у пред
метној настави може да изводи лице које је стекло високо обра
зовање, и то:
1. Српски језик:
а) Српски језик:
1) професор српског језика и књижевности,
2) професор српског језика и књижевности са општом лин
гвистиком,
3) професор српске књижевности и језика,
4) професор српске књижевности и језика са општом књи
жевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима,
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6) дипломирани филолог српске књижевности са јужносло
венским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрват
ски језик и југословенску књижевност,
8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
11) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижев
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад из
води на мађарском, односно русинском или румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог за југословен
ску и општу књижевност,
14) професор југословенске књижевности са страним језиком,
15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп
ска филологија (српски језик и лингвистика)),
21) мастер професор језика и књижевности (студијски про
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски је
зик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лин
гвистика)).
б) Српски као нематерњи језик:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижев
ности за наставу у школама са мађарским, русинским или румун
ским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста – српски језик и лингви
стика) – мастер,
4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лин
гвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,
7) професор српске књижевности и језика са општом књи
жевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужносло
венским књижевностима,
10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрват
ски језик и југословенску књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословен
ску књижевност и српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословен
ске књижевности и општу књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним језиком,
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик.
19) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп
ска филологија (српски језик и лингвистика)),
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20) мастер професор језика и књижевности (студијски про
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски је
зик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лин
гвистика)).
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) – 20) овог члана у обаве
зи су да положе испите из Методике с основама глотодидактике,
Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке прак
се и испит из српског језика у контакту са мађарским/словачким
језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингви
стику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контак
ту) за остале националне мањине.
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) – 20) овог члана треба да
савладају обуку за наставу српског као нематерњег језика у траја
њу од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања
и васпитања – Центар за професионални развој запослених у обра
зовању.
2. Матерњи језик припадника националних мањина:
1) албански језик:
– професор, односно дипломирани филолог за албански језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил албански језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил албански језик);
2) бугарски језик:
– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил бугарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил бугарски језик);
3) мађарски језик:
– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик);
4) русински језик:
– професор русинског језика и књижевности,
– професор руског или српскохрватског језика и књижевности
уз услов да му је знање русинског језика проверено на факултету,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил русински језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил русински језик);
5) румунски језик:
– професор, односно дипломирани филолог за румунски је
зик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил румунски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил румунски језик);
6) словачки језик:
– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил словачки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил словачки језик);
7) хрватски језик:
– професор хрватског језика и књижевности,
– професор српскохрватског језика и књижевности,
– дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима,
– професор југословенске књижевности и српскохрватског
језика,
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– професор, односно дипломирани филолог за српскохрват
ски језик и југословенску књижевност,
– професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима.
3. Страни језик:
1) енглески језик:
– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност,
– дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
2) италијански језик:
– професор, односно дипломирани филолог за италијански
језик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил италијански језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил италијански језик);
3) немачки језик:
– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик);
4) руски језик:
– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик);
5) француски језик:
– професор, односно дипломирани филолог за француски је
зик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил француски језик);
6) шпански језик:
– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик
и књижевност,
– професор шпанског језика и хиспанских књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил шпански језик).
4. Ликовна култура:
− дипломирани сликар,
− академски сликар – ликовни педагог,
− академски графичар – ликовни педагог,
− академски вајар – ликовни педагог,
− дипломирани сликар – професор ликовне културе,
− дипломирани графичар – професор ликовне културе,
− дипломирани вајар – професор ликовне културе,
− дипломирани графички дизајнер – професор ликовне
културе,
− дипломирани уметник нових ликовних медија – професор
ликовне културе,
− дипломирани уметник фотографије – професор ликовне
културе,
− дипломирани сликар – професор,
− дипломирани вајар,
− дипломирани вајар – професор,
− дипломирани графички дизајнер,
− дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
− дипломирани сликар зидног сликарства,
− дипломирани графичар,
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− дипломирани графичар – професор,
− професор ликовних уметности,
− наставник ликовне уметности,
− мастер ликовни уметник (завршене основне академске сту
дије из области ликовне уметности, односно примењене уметно
сти и дизајна),
− мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметно
сти и дизајна),
− мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне ака
демске студије из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна),
− мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и ди
зајна),
− лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
− лице са завршеним факултетом примењених уметности,
– лице са завршеним факултетом примењених уметности и
дизајна.
5. Музичка култура:
− академски музичар,
− дипломирани музичар – музички педагог,
− дипломирани музички педагог,
− дипломирани музичар – композитор,
− дипломирани композитор,
− дипломирани музичар – диригент,
− дипломирани музичар – музиколог,
− дипломирани музиколог,
− наставник музичке културе,
− дипломирани диригент,
− дипломирани музичар – акордеониста,
− дипломирани музичар – гитариста,
− дипломирани музичар – соло певач,
− дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
− дипломирани етномузиколог,
− дипломирани музичар – пијаниста,
− дипломирани музичар – чембалиста,
− дипломирани музичар – оргуљаш,
− дипломирани музичар – харфиста,
− дипломирани музичар – перкусиониста,
− дипломирани музичар – виолиниста,
− дипломирани музичар – виолиста,
− дипломирани музичар – виолончелиста,
− дипломирани музичар – контрабасиста,
− дипломирани музичар – флаутиста,
− дипломирани музичар – обоиста,
− дипломирани музичар – кларинетиста,
− дипломирани музичар – фаготиста,
− дипломирани музичар – хорниста,
− дипломирани музичар – трубач,
− дипломирани музичар – тромбониста,
− дипломирани музичар – тубиста,
− професор црквене музике и појања,
− дипломирани музичар – саксофониста,
− професор солфеђа и музичке културе,
− дипломирани музичар – педагог,
− дипломирани музичар – бајаниста,
− дипломирани музичар за медијску област,
− мастер теоретичар уметности (професионални статус: му
зички педагог,
− етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
− мастер музички уметник (сви професионални статуси),
− мастер композитор.
Лица која су стекла академско звање мастер треба да имају
положен испит Методика наставе општег музичког образовања као
изборни предмет на академским или мастер студијама.
6. Историја:
− професор историје,
− професор историје и географије,
− дипломирани историчар,
− мастер историчар,
− дипломирани историчар – мастер.
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Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани – мастер треба да имају завршене основне академске сту
дије историје.
7. Географија:
− професор географије,
− дипломирани географ,
− професор географије и историје,
− дипломирани професор биологије и географије,
− дипломирани професор географије и информатике,
− професор биологије-географије,
− професор физике-географије,
− професор географије-информатике
− дипломирани професор географије-мастер,
− дипломирани географ – мастер,
− мастер географ,
− мастер професор географије,
− мастер професор биологије и географије,
− мастер професор географије и информатике,
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије или дво
предметне студије географије и информатике.
8. Физика:
− професор физике,
− дипломирани физичар,
− професор физике и хемије,
− дипломирани педагог за физику и хемију,
− професор физике и основе технике,
− дипломирани педагог за физику и основе технике,
− професор физике и математике,
− дипломирани астрофизичар,
− дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
− професор физике и хемије за основну школу,
− професор физике и основа технике за основну школу,
− дипломирани физичар за примењену физику,
− професор физике за средњу школу,
− дипломирани физичар истраживач,
− дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
− дипломирани професор физике и основа технике за основ
ну школу,
− дипломирани физичар за општу физику,
− дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику,
− дипломирани педагог за физику и општетехничко образо
вање ОТО,
− дипломирани астроном, смер астрофизика,
− професор физике-информатике,
− дипломирани физичар-медицинска физика,
− дипломирани професор физике-мастер,
− дипломирани физичар-мастер,
− мастер физичар,
− мастер професор физике,
− мастер професор физике и хемије,
− мастер професор физике и информатике,
− дипломирани физичар – мастер физике-метеорологије,
− дипломирани физичар – мастер физике-астрономије,
− дипломирани физичар – мастер медицинске физике,
− дипломирани професор физике-хемије, мастер,
− дипломирани професор физике-информатике, мастер,
− дипломирани физичар – професор физике –мастер,
− дипломирани физичар – теоријска и експериментална фи
зика – мастер,
− дипломирани физичар – примењена и компјутерска физи
ка – мастер,
− дипломирани физичар – примењена физика и информати
ка – мастер,
− дипломирани физичар – професор физике и основа технике
за основну школу – мастер,
– дипломирани физичар – професор физике и хемије за
основну школу – мастер.
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9. Математика:
− професор математике,
− дипломирани математичар,
− дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
− дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
− дипломирани математичар – информатичар,
− професор математике и рачунарства,
− дипломирани математичар за математику економије,
− професор информатике – математике,
− дипломирани математичар – астроном,
− дипломирани математичар – примењена математика,
− дипломирани математичар – математика финансија (са из
борним предметом Основи геометрије),
− дипломирани информатичар,
− мастер математичар,
− мастер професор математике,
− мастер професор математике и физике,
− мастер професор математике и информатике,
− мастер професор физике и математике,
− мастер професор информатике и математике,
− дипломирани професор математике-мастер,
− дипломирани математичар – мастер,
− дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним
предметом Основи геометрије),
− дипломирани математичар – професор математике,
− дипломирани математичар – теоријска математика,
− дипломирани инжењер математике (са изборним предме
том Основи геометрије),
− професор хемије – математике,
− професор географије – математике,
− професор физике – математике,
− професор биологије – математике,
− професор математике – теоријско усмерење,
− професор математике – теоријски смер,
− дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физи
ке односно математике и информатике.
10. Биологија:
− професор биологије,
− дипломирани биолог,
− дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
− професор биологије и хемије,
− дипломирани биолог – смер заштите животне средине,
− дипломирани биолог – еколог,
− дипломирани професор биологије и хемије,
− професор биологије – географије,
− професор биологије – хемије,
− професор биологије – физике,
− професор биологије – информатике,
− професор биологије – математике,
− дипломирани професор биологије – мастер,
− дипломирани биолог – мастер,
− дипломирани професор биологије – хемије, мастер,
− дипломирани професор биологије – географије, мастер,
− дипломирани молекуларни биолог – мастер,
− дипломирани биолог заштите животне средине,
− мастер биолог,
– мастер професор биологије,
– мастер професор биологије и географије,
– мастер професор биологије и хемије.
11. Хемија:
− дипломирани хемичар,
− професор хемије,
− професор хемије и физике,
− професор хемије и биологије,
− дипломирани хемичар опште хемије,
− дипломирани хемичар за истраживање и развој,
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− дипломирани физикохемичар,
− дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство,
− професор биологије и хемије,
− професор физике и хемије за основну школу,
− дипломирани професор биологије и хемије,
− дипломирани хемичар – професор хемије,
− дипломирани професор хемије – мастер,
− професор физике – хемије,
− професор географије – хемије,
− професор биологије – хемије,
− дипломирани професор физике – хемије, мастер,
− дипломирани професор биологије – хемије, мастер,
− дипломирани педагог за физику и хемију,
− дипломирани физичар – професор физике и хемије за
основну школу – мастер,
− дипломирани хемичар – мастер,
− мастер професор хемије,
− мастер хемичар,
− мастер професор физике и хемије,
− мастер професор биологије и хемије.
12. Физичко васпитање:
− професор физичког васпитања,
− професор физичке културе,
− дипломирани педагог физичке културе,
− професор физичког васпитања – дипломирани тренер са на
знаком спортске гране,
− професор физичког васпитања – дипломирани организатор
спортске рекреације,
− професор физичког васпит ања - дипломирани кинезите
рапеут,
− дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
− мастер професор физичког васпитања и спорта,
− мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
13. Техничко и информатичко образовање:
− професор техничког образовања,
− професор технике,
− професор технике и информатике,
− професор информатике и техничког образовања,
− професор техничког образовања и машинства,
− професор технике и машинства,
− професор машинства,
− професор електротехнике,
− професор техничког образовања и техничког цртања,
− професор техничког образовања и физике,
− професор физике и основа технике,
− професор техничког образовања и хемије,
− дипломирани педагог за физику и општетехничко образо
вање ОТО,
− дипломирани професор физике и основа технике за основ
ну школу,
− професор физике и основа технике за основну школу,
− професор техничког образовања и васпитања,
− професор техничког васпитања и образовања,
− професор политехничког образовања и васпитања,
− професор политехничког васпитања и образовања,
− професор политехничког образовања,
− професор технике и графичких комуникација,
− професор производно-техничког образовања,
− дипломирани педагог за техничко образовање,
− дипломирани педагог за физику и основе технике,
− професор основа технике и производње,
− професор политехнике,
− професор технике и медијатекарства,
− професор техничког образовања и медијатекар,
− дипломирани физичар – професор физике и основа технике
за основну школу – мастер,
− дипломирани професор физике и основа технике за основ
ну школу – мастер,
− дипломирани професор технике и информатике – мастер,
− дипломирани професор технике – мастер,
− мастер професор технике и информатике,
− мастер професор информатике и технике.
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Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да
изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у тра
јању од осам семестара.
Члан 4.
Наставу из факултативних наставних предмета могу да изво
де лица из чл. 2. и 3. овог правилника, зависно од врсте факул
тативног предмета, а у складу са школским програмом и општим
актом школе.
Члан 5.
Послове којима се остварују садржаји образовно-васпитног ра
да у продуженом боравку од првог до четвртог разреда може да оба
вља лице које испуњава услове утврђене у члану 2. став 1. овог пра
вилника за извођење образовно васпитног рада у разредној настави.
Члан 6.
Послове стручног сарадника могу да обављају:
1. Школски педагог:
− професор педагогије,
− дипломирани педагог – општи смер или смер школске пе
дагогије,
− дипломирани школски педагог-психолог,
− дипломирани педагог,
− мастер педагог,
− дипломирани педагог – мастер.
2. Школски психолог:
− професор психологије,
− дипломирани психолог – општи смер или смер школске
психологије,
− дипломирани школски психолог – педагог,
− дипломирани школско-клинички психолог,
− дипломирани психолог,
− мастер психолог,
− дипломирани психолог – мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе
дагошких предмета.
3. Андрагог:
− професор андрагогије,
− дипломирани андрагог,
− мастер андрагог,
− дипломирани андрагог – мастер.
4. Дефектолог:
1) Сурдопедагог
– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са де
цом оштећеног слуха, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог,
– дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха,
– наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабили
тација глувих и наглувих особа,
– дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм Специјална едука
ција и рехабилитација глувих и наглувих особа,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност,
– дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академ
ским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора.
– дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног ре
хабилитатора за вишеструку ометеност;
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2) Тифлолог
– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са де
цом оштећеног вида,
– дипломирани дефектолог-тифлолог,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабили
тација особа са оштећењем вида,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм Специјална едука
ција и рехабилитација особа са оштећењем вида,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног еду
катора.
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног ре
хабилитатора за вишеструку ометеност;
3) Соматопед
– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са теле
сно инвалидним лицима,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабили
тација особа са моторичким поремећајима,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм Специјална едука
ција и рехабилитација особа са моторичким поремећајима,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног еду
катора.
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног ре
хабилитатора за вишеструку ометеност;
4) Специјални педагог
– дипломирани специјални педагог,
– професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену
самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштве
ном понашању,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја
понашања,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм Превенција и трет
ман поремећаја понашања,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног еду
катора;
5) Олигофренопедагог
– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са де
цом ментално ометеном у развој,
– дипломирани дефектолог – олигофренолог,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабили
тација особа са тешкоћама у менталном развоју,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм Специјална едука
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора,
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– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академ
ским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студи
јама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним ака
демским студијама завршио студијски програм за специјалног ре
хабилитатора за вишеструку ометеност;
5. Логопед:
– професор, односно дипломирани дефектолог за рад са де
цом са сметњама у говору,
– дипломирани дефектолог-логопед,
– мастер дефектолог, који је на основним академским студија
ма завршио студијски програм Логопедије,
– дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Логопедије.
6. Социјални радник:
− дипломирани социолог,
− социјални радник,
− мастер социјални радник.
7. Здравствени радник:
− доктор медицине,
− доктор стоматологије,
− виша медицинска сестра.
8. Библиотекар:
– дипломирани библиотекар - информатичар,
– професор, односно дипломирани филолог језика и књижев
ности,
– професор, односно дипломирани филолог за општу књи
жевност са теоријом књижевности,
– професор разредне наставе,
– професор језика и књижевности, односно књижевности и
језика - смер за библиотекарство,
− професор, односно дипломирани филолог књижевности и
језика,
– професор српскохрватског језика и југословенске књи
жевности,
– професор српског језика и књижевности,
– професор српске књижевности и језика са општом књи
жевношћу,
– професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик,
– професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност,
– мастер библиотекар – информатичар,
– мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика),
– мастер професор језика и књижевности (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика).
9. Медијатекар:
− дипломирани инжењер организације за информационе си
стеме,
− инжењер електротехнике – за електронику,
− професор информатике,
− лице из чл. 2. и 3. овог правилника.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад
ника у основној школи („Просветни гласник”, 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 правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”.
Број 110-00-00021/2012-06
У Београду, 10. септембра 2012. године

Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с. р.
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На основу члана 121. ст. 11. и 13. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
КОЈИ ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗ
БОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних пред
мета у основној школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из обаве
зних изборних предмета у основној школи, може да изводи:
1. Грађанско васпитање:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор педагогије,
– дипломирани педагог, општи смер или смер школске педа
гогије,
– дипломирани школски педагог – психолог,
– професор психологије,
– дипломирани психолог, општи смер или смер школске пси
хологије,
– дипломирани школски психолог – педагог,
– дипломирани школско-клинички психолог,
– дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања,
– дипломирани педагог,
– мастер учитељ,
– мастер педагог,
– мастер психолог,
– дипломирани учитељ – мастер,
– дипломирани психолог – мастер,
– дипломирани педагог – мастер,
– лица која испуњавају услове за обављање стручних посло
ва: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог;
2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор педагогије,
– дипломирани педагог, општи смер или смер школске педа
гогије,
– дипломирани школски педагог – психолог,
– професор психологије,
– дипломирани психолог, општи смер или смер школске пси
хологије,
– дипломирани школски психолог – педагог,
– дипломирани школско-клинички психолог,
– лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
страни језик, у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
– дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања,
– дипломирани педагог,
– професор географије,
– дипломирани географ,
– лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
српски језик, у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
– мастер педагог,
– мастер психолог,
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– мастер филолог,
– мастер професор језика и књижевности,
– дипломирани психолог – мастер,
– дипломирани педагог – мастер,
– мастер географ,
– дипломирани географ – мастер,
– мастер професор географије,
– лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
историја, у складу са правилником којим је прописана врста обра
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
– лица која испуњавају услове за обављање стручних посло
ва: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.
Лица из члана 2. тачка 1. подтач. 1) и 2) могу да изводе на
ставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално
стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и
стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наста
ве из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, одно
сно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски
рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Бу
квар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и
занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специја
листички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарају
ћој високошколској установи.
2. Верска настава:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
(1) Православни катихизис (веронаука)
– лице које је завршило богословски факултет,
– лице које је завршило духовну академију,
– лице са вишом богословском спремом – завршеним Бого
словским институтом при Богословском факултету или завршеном
богословијом (виша стручна спрема),
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
– лице које је завршило исламски факултет,
– лице са завршеном исламском педагошком академијом (ви
ша школска спрема),
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(3) Католички вјеронаук
– дипломирани теолог,
– дипломирани катехета,
– теолог-катехета,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке еванге
личке цркве а.в.
– лице које је завршило теолошки факултет,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
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– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(5) Верско васпитање Реформатске хришћанске цркве
– лице које је завршило теолошки факултет,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(6) Хришћанска етика Евангеличке хришћанске цркве
– лице које је завршило теолошки факултет,
– лице које је завршило теолошко-катехетски факултет,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(7) Веронаука–Јудаизам
– лице са завршеним филозофским, филолошким или прав
ним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе,
– наставник разредне наставе који је оспособљен за извођење
верске наставе,
– професор разредне наставе који је оспособљен за извођење
верске наставе,
– наставник предметне наставе који је оспособљен за извође
ње верске наставе,
– професор предметне наставе који је оспособљен за извође
ње верске наставе;
2) други циклус основног образовања и васпитања:
(1) Православни катихизис (веронаука)
– лице које је завршило богословски факултет,
– лице које је завршило духовну академију,
– лице са вишом богословском спремом – завршеним Бого
словским институтом при Богословском факултету или завршеном
богословијом (виша стручна спрема),
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
– лице које је завршило исламски факултет,
– лице са завршеном исламском педагошком академијом (ви
ша школска спрема),
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(3) Католички вјеронаук
– дипломирани теолог,
– дипломирани катехета,
– теолог – катехета,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
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– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке еванге
личке цркве а. в.
– лице које је завршило теолошки факултет,
– лице са завршеним филозофским, филолошким или прав
ним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе,
– лице са завршеном вишом школом за образовање васпита
ча, оспособљено за извођење верске наставе,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(5) Верско васпитање Реформатске хришћанске цркве
– лице које је завршило теолошки факултет,
– лице које је завршило катехетску школу,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(6) Веронаука Евангеличке хришћанске цркве а. в.
– лице које је завршило теолошки факултет,
– лице које је завршило теолошко-катехетски факултет,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе;
(7) Веронаука–Јудаизам
– лице са завршеним филозофским, филолошким или прав
ним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе,
– наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– професор разредне наставе оспособљен за извођење верске
наставе,
– наставник предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе,
– професор предметне наставе оспособљен за извођење вер
ске наставе.
3. Народна традиција:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– наставник ликовне културе,
– професор српског језика и књижевности,
– професор српског језика и књижевности са општом лингви
стиком,
– професор српске књижевности и језика,
– професор српске књижевности и језика са општом књижев
ношћу,
– професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
– професор за југословенску књижевност и српскохрватски
језик,
– професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
– професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
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– професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
– професор српскохрватског језика и југословенске књижев
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
– професор за југословенску и општу књижевност,
– професор југословенске књижевности са страним језиком,
– професор матерњег језика,
– мастер учитељ,
– професор српског језика и српске књижевности,
– мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп
ска филологија (српски језик и лингвистика)),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програ
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп
ска књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
– дипломирани учитељ – мастер,
– лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
историја, у складу са правилником којим је прописана врста обра
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
4. Руке у тесту – откривање света:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– дипломирани педагог за физику и хемију,
– професор физике,
– професор хемије,
– лица која испуњавају услове за извођење наставе из предме
та физика према правилнику којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи,
– лица која испуњавају услове за извођење наставе из предме
та хемија према правилнику којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, осим лица ко
ја су завршила двопредметне студије: хемија – биологија, односно
хемија – географија,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер.
5. Чувари природе:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије, са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– дипломирани биолог – смер заштите животне средине,
– професор природних наука,
– дипломирани биолог – еколог,
– професор биологије,
– дипломирани биолог,
– дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
– професор биологије и хемије,
– професор хемије и биологије,
– мастер учитељ
– мастер професор биологије
– мастер биолог
– мастер биолог – еколог
– мастер професор екологије
– мастер еколог
– мастер професор екологије и заштите животне средине
– мастер професор биологије и хемије,
– мастер географ
– мастер професор биологије и географије,
– дипломирани учитељ – мастер
– мастер географ за област животне средине,
– дипломирани географ – мастер
– мастер професор географије,
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– лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у тра
јању од осам семестара;
2) други циклус основног образовања и васпитања:
– дипломирани биолог – смер заштите животне средине,
– дипломирани биолог – еколог,
– професор биологије,
– дипломирани биолог,
– професор природних наука,
– дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
– професор биологије и хемије,
– професор хемије и биологије,
– мастер професор биологије,
– мастер биолог,
– мастер биолог – еколог,
– мастер професор екологије,
– мастер еколог,
– мастер професор екологије и заштите животне средине,
– мастер професор биологије и хемије,
– мастер географ,
– мастер професор биологије и географије,
– мастер географ за област животне средине,
– дипломирани географ – мастер,
– мастер професор географије,
– лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у тра
јању од осам семестара.
6. Лепо писање:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– лица која испуњавају услове за извођење наставе из предме
та српски језик према правилнику којим је прописана врста струч
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи,
– дипломирани графичар ликовних уметности,
– дипломирани графичар – професор ликовне културе,
– дипломирани сликар – професор ликовне културе,
– дипломирани сликар ликовних уметности,
– мастер учитељ,
– мастер ликовни уметник, са завршеним основним академ
ским студијама из области ликовне уметности, односно примење
не уметности и дизајна,
– мастер примењени уметник, са завршеним основним ака
демским студијама из области ликовне уметности, односно приме
њене уметности и дизајна,
– мастер конзерватор и рестауратор са завршеним основним
академским студијама из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна,
– мастер дизајнер, са завршеним основним академским сту
дијама из области ликовне уметности, односно примењене умет
ности и дизајна,
– дипломирани учитељ – мастер.
7. Од играчке до рачунара:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– мастер учитељ,
– лице које испуњава услове за извођење образовано-васпит
ног рада из наставног прeдмета Информатике и рачунарства,
– дипломирани учитељ – мастер.
8. Матерњи језик/говор са елементима националне културе
1) Бошњачки/босански језик са елементима националне
културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије, са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,

7. новембар – 2012.

– професор српског језика и књижевности,
– професор босанског језика и књижевности,
– професор босанског и српског језика,
– професор српског језика и књижевности са општом лингви
стиком,
– професор српске књижевности и језика,
– професор српске књижевности и језика са општом књижев
ношћу,
– професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
– професор за југословенску књижевност и српскохрватски
језик,
– професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
– професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
– професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
– професор за југословенску и општу књижевност,
– професор југословенске књижевности са страним језиком,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер;
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор српског језика и књижевности,
– професор босанског језика и књижевности,
– професор босанског и српског језика,
– професор српског језика и књижевности са општом лингви
стиком,
– професор српске књижевности и језика,
– професор српске књижевности и језика са општом књижев
ношћу,
– професор за српскохрватски језик и југословенску књи
жевност,
– професор за југословенску књижевност и српскохрват
ски језик,
– професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
– професор за српскохрватски језик са јужнословенским је
зицима,
– професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима,
– професор за југословенску и општу књижевност,
– професор југословенске књижевности са страним језиком.
2) Бугарски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик
и књижевност,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил бугарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил бугарски језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик
и књижевност,
– професор разредне наставе, са положеним испитом из бу
гарског језика са методиком на одговарајућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил бугарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил бугарски језик).
3) Буњевачки говор са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије, са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
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– професор, односно дипломирани филолог за српски језик и
књижевност,
– професор за југословенску књижевност и српско-хрватски
језик,
– професор српског језика и књижевности,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп
ска филологија (српски језик и лингвистика)),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програ
ми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са са општом књижевношћу, Српски језик, Срп
ска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).
Наставу из изборног наставног предмета буњевачки говор са
елементима националне културе, могу да изводе лица која су по
знаваоци буњевачког говора и националне културе.
4) Мађарски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност,
– професор разредне наставе, са положеним испитом из ма
ђарског језика са методиком на одговарајућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик).
5) Румунски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за румунски је
зик и књижевност,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил румунски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил румунски језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за румунски је
зик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил румунски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил румунски језик).
6) Русински језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
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– професор, односно дипломирани филолог за русински језик
и књижевност,
– професор руског или српског језика и књижевности, са по
ложеним испитом из русинског језика са методиком на одговарају
ћем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил русински језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил русински језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за русински језик
и књижевност,
– професор руског или српског језика и књижевности, са по
ложеним испитом из русинског језика са методиком на одговарају
ћем факултету,
– професор разредне наставе, са положеним испитом из ру
синског језика са методиком на одговарајућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил русински језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил русински језик).
7) Словачки језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик
и књижевност,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил словачки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил словачки језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик
и књижевност,
– професор разредне наставе, са положеним испитом из сло
вачког језика са методиком на одговарајућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил словачки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил словачки језик).
8) Украјински језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за украјински је
зик и књижевност,
– професор руског или српског језика и књижевности, са по
ложеним испитом из украјинског језика са методиком на одговара
јућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил украјински језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил украјински језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за украјински је
зик и књижевност,
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– професор руског или српског језика и књижевности, са по
ложеним испитом из украјинског језика са методиком на одговара
јућем факултету,
– професор разредне наставе са положеним испитом из укра
јинског језика са методиком на одговарајућем факултету,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил украјински језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил украјински језик).
9) Хрватски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
– професор, односно дипломирани филолог за хрватски језик
и књижевност,
– мастер учитељ,
– дипломирани учитељ – мастер;
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог за хрватски језик
и књижевност.
10) Чешки језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор, односно дипломирани филолог чешког језика и
књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил чешки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил чешки језик);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
– дипломирани филолог чешког језика и књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил чешки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил чешки језик).
9. Страни језик:
1) енглески језик
– професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност,
– дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
2) италијански језик
– професор, односно дипломирани филолог за италијански
језик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил италијански језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил италијански језик);
3) немачки језик
– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик
и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик);
4) руски језик
– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил руски језик);
5) француски језик
– професор, односно дипломирани филолог за француски је
зик и књижевност,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик),
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– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил француски језик);
6) шпански језик
– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик
и књижевност,
– професор шпанског језика и хиспанских књижевности,
– мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик),
– мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил шпански језик).
10. Физичко васпитање – изабрани спорт:
– професор физичког васпитања,
– професор физичке културе,
– дипломирани педагог физичке културе,
– професор физичког васпитања – дипломирани тренер са на
знаком спортске гране,
– професор физичког васпитања – дипломирани организатор
спортске рекреације,
– професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут,
– мастер професор физичког васпитања и спорта,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
– дипломирани професор физичког васпитања и спорта.
11. Информатика и рачунарство:
– професор информатике,
– професор информатике у образовању,
– професор информатике и техничког образовања,
– дипломирани инжењер информатике,
– дипломирани инжењер пословне информатике,
– дипломирани инжењер електротехнике – за рачунску техни
ку и информатику,
– дипломирани математичар – за рачунарство и информатику,
– дипломирани инжењер организације рада – смер кибернетски,
– дипломирани инжењер организације – за информационе си
стеме,
– дипломирани инжењер за информационе системе,
– дипломирани инжењер организационих наука – одсек за ин
формацион
 е системе,
– дипломирани економиста – за економику, статистику и ин
форматику,
– дипломирани математичар,
– професор математике,
– професор физике,
– дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске тех
нике и информатике,
– дипломирани инжењер електронике,
– професор технике и информатике,
– професор техничког образовања,
– професор електротехнике,
– професор машинства,
– дипломирани инжењер менаџмента за информационо-упра
вљачке и комуникационе системе,
– професор информатике – математике,
– лица која су на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, имала најмање четири семестра ин
форматичких предмета,
– дипломирани информатичар,
– дипломирани информатичар – пословна информатика,
– дипломирани информатичар – професор информатике,
– професор географије –информатике,
– дипломирани информатичар – мастер,
– дипломирани професор географије – информатике, мастер,
– професор физике – информатике,
– дипломирани професор физике – информатике – мастер,
– дипломирани професор информатике, мастер,
– дипломирани информатичар – мастер пословне информатике,
– дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску тех
нику и информатику,
– дипломирани економиста за економску статистику и инфор
матику,
– дипломирани физичар,
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– дипломирани физичар – примењена и компјутерска физи
ка – мастер,
– дипломирани физичар – примењена физика и информати
ка – мастер,
– мастер математичар,
– мастер информатичар,
– мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
– мастер економиста,
– мастер прoфесор инфoрматике и мaтематике,
– мастер прoфесор инфoрматике и физике,
– мастер прoфесор физике и инфoрматике,
– мастер прoфесор географије и инфoрматике,
– мастер професор технике и информатике,
– мастер професор информатике и технике,
– мастер инжењер информационих технологија,
– мастeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (смер Информаци
они системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачу
нарске науке),
– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер,
– дипломирани инжењер организационих наука – мастер из
области информационих система и технологија,
– дипломирани прoфесор инфoрматике и мaтематике– ма
стер,
– дипломирани професор технике и информатике – мастер,
– дипломирани професор информатике и технике – мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани – мастер, морају да имају у оквиру завршених основних
академских студија положено најмање пет испита из информатич
ких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и
два предмета из једне или две следеће области – Математика или
Теоријско рачунарство.
12. Шах:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор предметне наставе у основној школи,
– наставник предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у првом циклу
су основног образовања и васпитања треба да поседују најмање
II (другу) категорију или женску I (прву) категорију или да су са
успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образо
вања и васпитања могу да изводе и лица са завршеним учитељ
ским факултетом која су у току студија савладала план и програм
шаха у трајању од најмање три семестра.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образо
вања и васпитања може да изводи и лице са мастер академским
студијама које испуњава услове за наставника разредне наставе и
наставника предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у првом циклу
су основног образовања и васпитања треба да поседују најмање
II (другу) категорију или женску I (прву) категорију или да су са
успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у
такмичарску књижицу предметног наставника, на основу које се
установљава да ли је захтевани ниво регистрован и оверен од стра
не Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образо
вања и васпитања може да изводи и:
– лице са завршеним основним академским студијама на учи
тељском или педагошком факултету, са положеним предметима
Шах I, Шах II и Шах III,
– лице са завршеним основним академским студијама на фа
култету спорта и физичког васпитања (са положеним предметима
Шах I и Шах II).
2) други циклус основног образовања и васпитања:
– професор разредне наставе,
– наставник разредне наставе,
– професор предметне наставе у основној школи,
– наставник предметне наставе у основној школи.
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Лица која изводе наставу из предмета шах у другом циклусу
основног образовања и васпитања треба да поседују најмање I (пр
ву) категорију или титулу женског мајсторског кандидата или да су
са успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у
такмичарску књижицу предметног наставника, на основу које се
установљава да ли је захтевани ниво регистрован и оверен од стра
не Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног обра
зовања и васпитања може да изводи и лице са мастер академским
студијама које испуњава услове за наставника разредне наставе и
наставника предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у другом циклу
су основног образовања и васпитања треба да поседују најмање I
(прву) категорију или женског мајсторског кандидата или да су са
успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у
такмичарску књижицу предметног наставника, на основу које се
установљава да ли је захтевани ниво регистрован и оверен од стра
не Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног образо
вања и васпитања може да изводи и:
– лице са завршеним основним академским студијама на учи
тељском или педагошком факултету, са положеним предметима
Шах I, Шах II и Шах III,
– лице са завршеним основним академским студијама на фа
култету спорта и физичког васпитања, са положеним предметима
Шах I и Шах II.
13. Свакодневни живот у прошлости:
– лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
историја, у складу са прописом којим је прописана врста образова
ња наставника и стручних сарадника у основној школи.
14. Цртање, сликање и вајање:
– дипломирани сликар,
– дипломирани сликар – професор,
– дипломирани сликар – професор ликовне културе,
– академски сликар,
– академски сликар – ликовни педагог,
– дипломирани вајар,
– дипломирани вајар – професор,
– дипломирани вајар – професор ликовне културе,
– академски вајар,
– академски вајар – ликовни педагог,
– дипломирани графичар,
– дипломирани графичар – професор ликовне културе,
– дипломирани графичар – професор,
– дипломирани графичар визуелних комуникација – профе
сор ликовне културе,
– академски графичар,
– академски графичар– ликовни педагог,
– дипломирани сликар примењеног сликарства,
– дипломирани сликар рестауратор,
– дипломирани вајар примењеног вајарства,
– дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
– дипломирани графичар примењене графике,
– дипломирани костимограф,
– дипломирани костимограф савременог одевања,
– дипломирани костимограф сценског костима,
– дипломирани индустријски дизајнер,
– дипломирани дизајнер текстила,
– дипломирани графички дизајнер,
– дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе,
– дипломирани сценограф,
– дипломирани керамичар,
– дипломирани фотограф,
– наставник ликовне културе,
– дипломирани сликар – текстила,
– дипломирани сликар – керамичар,
– дипломирани сликар зидног сликарства,
– дипломирани дизајнер графике – графика књиге,
– дипломирани уметник нових ликовних медија – професор
ликовне културе,
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– дипломирани уметник фотографије – професор ликовне
културе,
– професор ликовних уметности,
– дипломирани архитекта на Факултету примењених уметно
сти у Београду – Универзитета у Београду,
– лице са завршеним факултетом примењених уметности
и дизајна, односно, лице са завршеним факултетом примењених
уметности,
– лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
– мастер ликовни уметник, са завршеним основним академ
ским студијама из области ликовне уметности, односно примење
не уметности и дизајна,
– мастер примењени уметник, са завршеним основним ака
демским студијама из области ликовне уметности, односно приме
њене уметности и дизајна,
– мастер конзерватор и рестауратор, са завршеним основним
академским студијама из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна,
– мастер дизајнер, са завршеним основним академским сту
дијама из области ликовне уметности, односно примењене умет
ности и дизајна.
15. Хор и оркестар:
– академски музичар,
– дипломирани музичар – музички педагог,
– дипломирани музички педагог,
– дипломирани музичар – композитор,
– дипломирани композитор,
– дипломирани музичар – диригент,
– дипломирани музичар – музиколог,
– дипломирани музиколог,
– дипломирани етномузиколог,
– наставник музичке културе,
– дипломирани музичар – пијаниста,
– дипломирани музичар – чембалиста,
– дипломирани музичар – оргуљаш,
– дипломирани музичар – харфиста,
– дипломирани музичар – перкусиониста,
– дипломирани музичар – виолиниста,
– дипломирани музичар – виолиста,
– дипломирани музичар – виолончелиста,
– дипломирани музичар – контрабасиста,
– дипломирани музичар – флаутиста,
– дипломирани музичар – обоиста,
– дипломирани музичар – кларинетиста,
– дипломирани музичар – фаготиста,
– дипломирани музичар – хорниста,
– дипломирани музичар – трубач,
– дипломирани музичар – тромбониста,
– дипломирани музичар – тубиста,
– професор солфеђа и музичке културе,
– дипломирани музичар за медијску област,
– дипломирани диригент,
– дипломирани музичар – акордеониста,
– дипломирани музичар – гитариста,
– дипломирани музичар – соло певач,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
– дипломирани музичар–саксофониста,
– мастер теоретичар уметности – професионални статус: му
зички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар,
– мастер музички уметник – сви професионални статуси,
– мастер композитор.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло
мирани–мастер, треба да имају положен предмет методика наставе
општег музичког образовања, као обавезни или изборни предмет
на академским или мастер студијама.
16. Домаћинство:
– наставник домаћинства,
– наставник домаћинства и хемије,
– лица која испуњавају услове за извођење наставе хемије
према правилнику којим је прописана врста образовања наставни
ка и стручних сарадника у основној школи,
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– лица која испуњавају услове за извођење наставе биологије
према правилнику којим је прописана врста образовања наставни
ка и стручних сарадника у основној школи,
– професор природних наука.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да ва
жи Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи
(„Просветни гласник”, 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 правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”.
Број 110–00–00022/2012–06
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На основу члана 121. став 11. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања
наставника у основној музичкој школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној
музичкој школи на Одсеку за класичну музику, могу да изводе
лица, и то:
1) Виолина:
– дипломирани музичар – виолиниста,
– мастер музички уметник, професионални статус виолиниста;
2) Виола:
– дипломирани музичар – виолиста,
– мастер музички уметник, професионални статус виолиста;
3) Виолончело:
– дипломирани музичар – виолончелиста,
– мастер музички уметник, професионални статус виолон
челиста;
4) Контрабас:
– дипломирани музичар – контрабасиста,
– мастер музички уметник, професионални статус контраба
систа;
5) Гитара:
– дипломирани музичар – гитариста,
– мастер музички уметник, професионални статус гитариста;
6) Тамбура:
– дипломирани музичар – гитариста, са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач –
тамбураш,
– дипломирани музичар – контрабасиста, са претходно завр
шеном средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач – тамбураш,
– дипломирани музички педагог, са претходно завршеном
средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач
– тамбураш,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе, са прет
ходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил:
музички извођач – тамбураш,
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– мастер музички уметник, професионални статус гитариста,
односно контрабасиста са претходно завршеном средњом музич
ком школом, образовни профил: музички извођач – тамбураш,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог, са претходно завршеном средњом музичком шко
лом, образовни профил: музички извођач – тамбураш;
7) Мандолина:
– мастер музички уметник, професионални статус музички
педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, обра
зовни профил: музички извођач – тамбураш,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог, са претходно завршеном средњом музичком шко
лом, образовни профил: музички извођач – тамбураш;
8) Харфа:
– дипломирани музичар – харфиста,
– мастер музички уметник, професионални статус харфиста;
9) Мала (ренесансна) харфа:
– мастер музички уметник, професионални статус харфиста;
10) Клавир:
– дипломирани музичар – пијаниста,
– мастер музички уметник, професионални статус клавириста;
11) Упоредни клавир:
– мастер музички уметник, професионални статус клавириста;
12) Оргуље:
– дипломирани музичар – оргуљаш,
– мастер музички уметник, професионални статус оргуљаш;
13) Хармоника:
– дипломирани музичар – акордеониста,
– мастер музички уметник, професионални статус акордеони
ста/хармоникаш;
14) Флаута:
– дипломирани музичар – флаутиста,
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста;
15) Обоа:
– дипломирани музичар – обоиста,
– мастер музички уметник, професионални статус обоиста;
16) Кларинет:
– дипломирани музичар – кларинетиста,
– мастер музички уметник, професионални статус кларине
тиста;
17) Саксофон:
– дипломирани музичар – флаутиста, са претходно заврше
ном средњом музичком школом, образовни профил: музички изво
ђач – саксофониста,
– дипломирани музичар – кларинетиста, са претходно завр
шеном средњом музичком школом, образовни профил: музички
извођач – саксофониста,
– мастер музички уметник, професионални статус саксофониста,
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач – саксофониста,
– мастер музички уметник, професионални статус – кларине
тиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, обра
зовни профил: музички извођач – саксофониста;
18) Фагот:
– дипломирани музичар – фаготиста,
– мастер музички уметник, професионални статус фаготиста;
19) Хорна:
– дипломирани музичар – хорниста,
– мастер музички уметник, професионални статус хорниста;
20) Труба:
– дипломирани музичар – трубач,
– мастер музички уметник, професионални статус трубач;
21) Туба:
– дипломирани музичар – тубиста,
– мастер музички уметник, професионални статус тубиста;
22) Тромбон:
– дипломирани музичар – тромбониста,
– мастер музички уметник, професионални статус тромбониста;
23) Удараљке:
– дипломирани музичар – перкусиониста,
– мастер музички уметник, професионални статус перкусио
ниста/ударач;
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24) Соло певање:
– дипломирани музичар – соло певач,
– мастер музички уметник, професионални статус соло певач;
25) Солфеђо:
– дипломирани музички педагог,
– професор солфеђа и музичке културе,
– дипломирани музичар – педагог,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог;
26) Теорија музике:
– дипломирани музички педагог,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
– дипломирани композитор,
– дипломирани диригент,
– дипломирани музиколог,
– дипломирани етномузиколог,
– дипломирани музичар – педагог,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус: му
зички педагог, музички теоретичар или етномузиколог,
– мастер музички уметник, професионални статус диригент,
– мастер композитор;
27) Оркестар:
– дипломирани диригент,
– дипломирани музичар (сва извођачка усмерења),
– мастер музички уметник, професионални статус: диригент,
виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, флаутиста,
обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, тру
бач, тромбониста, тубиста, гитариста, акордеониста/хармоникаш
или перкусиониста/ударач,
– мастер теоретичар уметност, професионални статус музич
ки педагог,
– мастер композитор;
28) Хор:
– дипломирани диригент,
– дипломирани музички педагог,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
– дипломирани музичар – педагог,
– мастер музички уметник, професионални статус диригент,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог;
29) Камерна музика:
– дипломирани музичар (сва извођачка усмерења),
– дипломирани диригент,
– мастер музички уметник, професионални статус: виолини
ста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, гитариста, харфиста,
клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста/хармоникаш, фла
утиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста,
трубач, тромбониста, тубиста, соло певач или перкусиониста/ударач;
30) Корепетитор:
– мастер музички уметник, професионални статус: клавири
ста, оргуљаш или чембалиста.
Члан 3.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној
музичкој школи на Одсеку за српско традиционално певање и
свирање, могу да изводе лица, и то:
1) Дувачки народни инструменти (фрула, двојнице, ока
рина, шупељка, дудук, кавал, дипле, гајде):
– мастер теоретичар уметности, професионални статус етно
музиколог, са претходно завршеном средњом музичком школом, од
сек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил
музички извођач на традиционалним дувачким инструментима,
– мастер музички уметник, професионални статус: флаутиста
или обоиста, са претходно завршеном средњом музичком школом,
одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни про
фил музички извођач на традиционалним дувачким инструментима;
2) Жичани народни инструменти – гусле (од једноструних
до троструних) и све врсте тамбура:
– мастер теоретичар уметности, професионални статус етному
зиколог, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек
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за српско традиционално певање и свирање, образовни профил му
зички извођач на традиционалним жичаним инструментима,
– мастер музички уметник, професионални статус: гитариста,
виолончелиста или контрабасиста, са претходно завршеном сред
њом музичком школом, одсек за српско традиционално певање и
свирање, образовни профил музички извођач на традиционалним
жичаним инструментима;
3) Групно свирање:
– мастер теоретичар уметности, професионални статус етно
музиколог, са претходно завршеном средњом музичком школом, од
сек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил
музички извођач на традиционалним дувачким инструментима или
музички извођач на традиционалним жичаним инструментима,
– мастер музички уметник, професионални статус: флаути
ста, обоиста, кларинетиста, фаготиста, гитариста, виолончелиста
или контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком
школом, одсек за српско традиционално певање и свирање, обра
зовни профил музички извођач на традиционалним дувачким ин
струментима или музички извођач на традиционалним жичаним
инструментима;
4) Српско традиционално певање:
– мастер теоретичар уметности, професионални статус ет
номузиколог, са положеним предметом традиционално певање и
свирање као обавезни или изборни предмет на студијама, са прет
ходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско тра
диционално певање и свирање, образовни профил музички изво
ђач традиционалног певања.
Члан 4.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној
музичкој школи на Одсеку за рану музику, могу да изводе лица, и то:
1) Ребека:
– мастер музички уметник, професионални статус виолиниста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – ребека;
2) Фидел:
– мастер музички уметник, професионални статус виолиниста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – фидел;
3) Виела:
– мастер музички уметник, професионални статус виолиниста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – виела;
4) Виола да гамба:
– мастер музички уметник, професионални статус виолонче
листа, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек
за рану музику, образовни профил музички извођач ране музике
– виола да гамба;
5) Лаута:
– мастер музички уметник, професионални статус гитариста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – лаути
ста;
6) Ренесансна (мала) харфа:
– мастер музички уметник, професионални статус харфиста;
7) Оргуље:
– мастер музички уметник, професионални статус оргуљаш;
8) Чембало:
– мастер музички уметник, професионални статус чембалиста;
9) Блок флаута:
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за ра
ну музику, образовни профил музички извођач ране музике – блок
флаутиста;
10) Траверзо флаута:
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – травер
зо флаутиста;
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11) Шалмај:
– мастер музички уметник, професионални статус обоис та,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – шалмај;
12) Крумхорн:
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста
или обоиста, са претходно завршеном средњом музичком школом,
одсек за рану музику, образовни профил музички извођач ране му
зике – крумхорн;
13) Корнамуза:
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста
или обоиста, са претходно завршеном средњом музичком школом,
одсек за рану музику, образовни профил музички извођач ране му
зике – корнамуза;
14) Дулцијан:
– мастер музички уметник, професионални статус фаготиста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – дулцијан;
15) Цинк:
– мастер музички уметник, професионални статус трубач, са
претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – цинк;
16) Корнет:
– мастер музички уметник, професионални статус трубач, са
претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – корнет;
17) Сегбат:
– мастер музички уметник, професионални статус тромбони
ста, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за ра
ну музику, образовни профил музички извођач ране музике – сегбат;
18) Ренесансно певање:
– мастер музички уметник, професионални статус соло певач,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за рану
музику, образовни профил музички извођач ране музике – певач.
Члан 5.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној му
зичкој школи на Одсеку за народну музику, могу да изводе лица, и то:
1) Виолина:
– мастер музички уметник, професионални статус виолиниста;
2) Контрабас:
– мастер музички уметник, професионални статус контраба
систа;
3) Гитара:
– мастер музички уметник, професионални статус гитариста;
4) Хармоника:
– мастер музички уметник, професионални статус акордеони
ста/хармоникаш;
5) Флаута:
– мастер музички уметник, професионални статус флаутиста;
6) Кларинет:
– мастер музички уметник, професионални статус кларине
тиста;
7) Певање народне музике:
– мастер музички уметник.
Члан 6.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној
музичкој школи на Одсеку за џез музику, могу да изводе лица, и то:
1) Контрабас:
– мастер музички уметник, професионални статус контрабаси
ста, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за
џез музику, образовни профил музички извођач – џез контрабасиста;
2) Бас гитара:
– мастер музички уметник, професионални статус гитариста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за џез
музику, образовни профил музички извођач – џез бас гитариста;
3) Гитара:
– мастер музички уметник, професионални статус гитариста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за џез
музику, образовни профил музички извођач – џез гитариста;
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4) Клавир:
– мастер музички уметник, професионални статус клавири
ста, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за
џез музику, образовни профил музички извођач – џез пијаниста;
5) Саксофон:
– мастер музички уметник, професионални статус саксофо
ниста, флаутиста или кларинетиста, са претходно завршеном сред
њом музичком школом, одсек за џез музику, образовни профил му
зички извођач – џез саксофониста;
6) Труба:
– мастер музички уметник, професионални статус трубач, са
претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за џез му
зику, образовни профил музички извођач – џез трубач;
7) Тромбон:
– мастер музички уметник, професионални статус тромбони
ста, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за
џез музику, образовни профил музички извођач – џез тромбониста;
8) Удараљке (бубњеви):
– мастер музички уметник, професионални статус перкусиони
ста/ударач, са претходно завршеном средњом музичком школом, од
сек за џез музику, образовни профил музички извођач – џез бубњар;
9) Џез певање:
– мастер музички уметник, професионални статус соло певач,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за џез
музику, образовни профил музички извођач – џез певач;
10) Џез корепетитор:
– мастер музички уметник, професионални статус клавириста;
– мастер теоретичар уметности, професионални статус музички
педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек
за џез музику, образовни профил музички извођач – џез пијаниста.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о врсти стручне спреме наставника у основној музич
кој школи („Просветни гласник”, број 7/05).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”.
Број 110-00-00019/2012-06
У Београду, 10. септембра 2012. године

Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с. р.
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На основу члана 121. став 11. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА
У ОСНОВНОЈ БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања
наставника у основној балетској школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној
балетској школи могу да изводе лица, и то:
1) Класичан балет:
– балетски уметник – први солиста,
– балетски уметник – други солиста и сценско искуство од
десет година,
– балетски уметник са најмање десет година рада у струци,
– балетски играч,
– балетски педагог,
– играч класичног балета,
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– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер драмски и аудивизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног
балета,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета;
2) Примењена гимнастика:
– дипломирани професор физичке културе,
– дипломирани професор физичког васпитања,
– мастер професор физичког васпитања и спорта,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
– специјалиста организатор спортске рекреације,
– специјалиста тренер;
3) Солфеђо:
– дипломирани музички педагог,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог;
4) Историјско балске игре:
– балетски уметник – први солиста,
– балетски уметник – други солиста и сценско искуство од
десет година,
– балетски уметник са најмање десет година рада у струци,
– балетски педагог,
– играч класичног балета,
– играч савремене игре,
– играч народне игре,
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном сред
њом балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета;
5) Креативна игра:
– балетски уметник – први солиста,
– балетски уметник – други солиста и сценско искуство од
десет година,
– балетски уметник са најмање десет година рада у струци,
– балетски педагог,
– играч класичног балета,
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном сред
њом балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
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– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреац
 ије, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета;
6) Савремена игра:
– балетски уметник – први солиста,
– балетски уметник – други солиста и сценско искуство од
десет година,
– балетски уметник са најмање десет година рада у струци,
– балетски педагог,
– играч савремене игре,
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч савремене игре или класичног балета,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч савремене
игре и класичног балета,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч савремене игре и класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч савремене игре и класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч савре
мене игре и класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
савремене игре и класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреац
 ије, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч савре
мене игре и класичног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч савремене игре и класичног балета;
7) Народна игра:
– балетски уметник – први солиста,
– балетски уметник – други солиста и сценско искуство од
десет година,
– балетски уметник са најмање десет година рада у струци,
– балетски педагог,
– играч народне игре,
– мастер етнолог-антрополог, са завршеном средњом балет
ском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч народне игре,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч народне игре,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч народне игре,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
народне игре,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч народне игре;

7. новембар – 2012.

8) Основи игре:
– мастер етнолог-антрополог, са завршеном средњом балет
ском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч народне игре,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил: играч народне игре,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч народне игре,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
народне игре,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч народне игре,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч народне игре;
9) Народно певање са солфеђом:
– дипломирани етномузиколог,
– дипломирани музиколог,
– дипломирани музички педагог,
– дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог;
10) Репертоар класичног балета:
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном сред
њом балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета;
11) Сценско народне игре:
– мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни
– мастер драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном сред
њом балетском школом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета,
– мастер културолог, са завршеном средњом балетском шко
лом, образовни профил играч класичног балета,
– мастер професор физичког васпитања и спорта, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч
класичног балета,
– специјалиста организатор спортске рекреације, са заврше
ном средњом балетском школом, образовни профил играч класич
ног балета,
– специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета;
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12) Клавир:
– мастер музички уметник, професионални статус клавири
ста, оргуљаш, чембалиста или диригент,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог;
13) Корепетиција:
– дипломирани музичар пијаниста,
– дипломирани музичар чембалиста,
– дипломирани музичар оргуљаш,
– дипломирани музичар педагог,
– дипломирани музички педагог,
– мастер музички уметник, професионални статус: клавири
ста, оргуљаш или чембалиста,
– мастер теоретичар уметности, професионални статус му
зички педагог,
– мастер композитор.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о врсти стручне спреме наставника у основној балет
ској школи („Просветни гласник”, бр. 7/05 и 20/07).
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”.
Број 110-00-00020/2012-06
У Београду, 10. септембра 2012. године
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проф. др Жарко Обрадовић, с. р.
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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

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА  
НАСТАВНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА
У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА КОЈЕ ОСТВАРУЈУ
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР
ЗА РЕЦИКЛАЖУ
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.”
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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 110-00-1/2012-03
У Београду, 30. јула 2012. године

Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с. р.

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Правил
нику о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за
образовни профил мехатроничар за транспортне системе аеродрома,
објављеном у „Просветном гласнику”, број 8/12, поткрала грешка,
па се на основу члана 9. Закона о објављивању закона и других про
писа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике
Србије” („Службени гласник РС”, брoj 72/91, „Службени лист СРЈ”,
број 11/93 – СУС и „Службени гласник РС”, брoj 33/10), даје

И С П РА В К А
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НА
СТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОГЛЕДА ЗА ОБРА
ЗОВНИ ПРОФИЛ МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ
НЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА
Члан 1.
У Правилнику о измени Правилника о наставном плану
и програму огледа за образовни профил мехатроничар за тран
спортне системе аеродрома („Просветни гласник”, број 8/12), у
делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА”, уместо речи:
„Подручје рада: Саобраћај”, треба да стоје речи: „Подручје рада:
Машинство и обрада метала”.
– Из Републичког секретаријата за законодавство

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Пра
вилнику о измени Правилника о наставном плану и програму огле
да за образовни профил авиотехничар, објављеном у „Просветном
гласнику”, број 8/12, поткрала грешка, па се на основу члана 9.
Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и
о издавању „Службеног гласника Републике Србије” („Службени
гласник РС”, број 72/91, „Службени лист СРЈ”, број 11/93 – СУС и
„Службени гласник РС”, број 33/10), даје

И С П РА В К А
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НА
СТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОГЛЕДА ЗА ОБРА
ЗОВНИ ПРОФИЛ АВИОТЕХНИЧАР
Члан 1.
У Правилнику о измени Правилника о наставном плану и
програму огледа за образовни профил авиотехничар („Просветни
гласник”, број 8/12), у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ОГЛЕДА”, уместо речи: „Подручје рада: Саобраћај”, треба да стоје
речи: „Подручје рада: Машинство и обрада метала”.
– Из Републичког секретаријата за законодавство

Страна 20 – Број 11

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

7. новембар – 2012.

СА Д РЖ А Ј
1. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи– – – – – – – – – – – – – – – –
2. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ
ној школи– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Правилник о допуни Правилника о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које оства
рују наставни план и програм огледа за образовни профил техничар за рециклажу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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