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ОСНОВНА ШКОЛА 

'' ЂУРА ДАНИЧИЋ '' 

Душана Васиљева 19                          тел:                   021 / 452 - 962 

21000 Нови Сад                                                                       526 - 770 

Број: 1130                                            факс:                          528 – 735 

Датум:08.12.2021 . 

                                                               e-mail:       ddanicic@eunet.rs 

 

 

 На основу члана 119. стaв. 1. тачка 1) и члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 

27/2018 - др. закон и 6/2020) члана 68. став 2. тачка 22) Статута Основне школе „Ђура 

Даничић “ Нови Сад (дел. бр. 805 од 24.06.2019. године), након добијене сагласности 

Школског одбора број 1129 од 08.12.2021. године, директор Основне школе „Ђура Даничић 

“ Нови Сад, дана 08.12.2021. године, донео је 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ “ НОВИ САД  

 

ЧЛАН 1.  

 

Мења се Члан 4 који сада гласи: 

„ Члан 4. 

 

У школи постоје послови за која су одређена следећа радна места и број извршилаца 

на њима: 

 
Р.бр. назив радног места број извршилаца 

(по проценту 

ангажовања) 

1. Директор 1 

2. Наставник              39,65 

3. Педагог      1,50 

4. Психолог 0 

5. Библиотекар                     1 

6. Секретар школе 1 

7. Дипломирани економиста за финансијско 

рачуноводствене послове 

1 

8. Референт за рачуноводствене и финансијске послове 1 

9. Куварица 1 

10. Сервирка 1 

11. Спремачице 6 

12. Домар 1 

свега              55,15 

 „ 
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ЧЛАН 2.  

 

 

Мења се Члан 5 који сада  гласи:  

 

„Члан 5. 

РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ 
 

 Посебни услови за рад на одређеном радном месту у Школи у погледу врсте и степена стручне 

спреме, укупна норма, броја извршилаца  и норме часова редовне наставе су следећи: 

 

Назив радног места Врста и степен стручне спреме Укупна 

норма 

% 

Број 

изврши

лаца 

Норма  

часова  

редовне  

наставе 

НАСТАВНИК 

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 

НАСТАВНИК 

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

У ПРОДУЖЕНОМ 

БОРАВКУ 

(1) Професор разредне наставе; 

(2) Професор педагогије са 

претходно завршеном педагошком 

академијом или учитељском 

школом; 

(3) Професор разредне наставе и 

енглеског језика за основну 

школу; 

(4) Мастер учитељ,  

(5) Дипломирани учитељ-мастер,  

(6) Професор разредне наставе и 

ликовне културе за основну 

школу;  

1700 17 20 

НАСТАВНИК 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

(1) Професор српског језика и 

књижевности; 

(2) Професор српског језика и 

књижевности са општом 

лингвистиком; (3) Професор 

српске књижевност и језика; 

(4) Професор српске књижевности 

и језика са општом књижевношћу; 

(5)Дипломирани филолог српског 

језика са јужнословенским 

језицима; 

(6) Дипломирани филолог српске 

књижевности са јужнословенским 

књижевностима;  

(7) Професор односно 

дипломирани филолог за 

српскохрватски језик и 

југословенску књижевност;  

(8) Професор односно 

дипломирани филолог за 

283,33 3 18 
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југословенску књижевност и  

српскохрватски језик;  

(9) Професор српскохрватског 

језика и опште лингвистике; 

(10) Професор за српскохрватски 

језик са јужнословенским 

језицима; 

(11) Професор српскохрватског 

језика са источним и западним 

словенским језицима; 

(12)Професор српскохрватског 

језика и југословенске 

књижевности за наставу у 

школама у којима се образовно 

васпитни рад изводи на 

мађарском, односно русинском 

језику или румунском језику; 

(13) Професор односно 

дипломирани филолог за 

југословенску 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 

књижевност, Српска књижевност 

и језик, Српска књижевност и 

језик са општом књижевношћу, 

Српски језик, Српска књижевност, 

Српска филологија (српски језик и 

лингвистика), Српска књижевност 

и језик са компаратистиком, 

Српски језик као страни); 

(21) Мастер професор језика и 

књижевности (студијски 

програми: Српски језик и 

књижевност, Српска књижевност 

и језик, Српска књижевност и 

језик са општом књижевношћу, 

Српски језик, Српска књижевност, 
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Српска филологија (српски језик и 

лингвистика), Српска филологија 

(српски језик и књижевност), 

Филологија, модули: Српски језик 

и Српски језик и компаративна 

књижевност; Компаративна 

књижевност са теоријом 

књижевности); 

(22) Професор српскохрватског 

језика и књижевности; 

(23) Мастер филолог из области 

филолошких наука; 

(24) Професор југословенске 

књижевности и српског језика;  

(25) Мастер професор предметне 

наставе (претходно завршене 

студије првог степена из научне, 

односно стручне области за 

одговарајући предмет). 

НАСТАВНИК 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  

(1) Професор односно 

дипломирани филолог за енглески 

језик и књижевност; 

(2) Дипломирани филолог 

англиста; 

(3) Дипломирани професор 

енглеског језика и књижевности; 

(4) Мастер филолог (студијски 

програм Англистика; студијски 

програм или главни предмет, 

односно профил Енглески језик и 

књижевност); 

(5) Мастер професор језика и 

књижевности (студијски програм 

или главни предмет, односно 

профил Енглески језик и 

књижевност).  

Лица која су стекла академско 

звање мастер, морају имати 

претходно завршене основне 

академске студије из области 

предмета, односно на студијским 

групама/ програмима: Језик, 

књижевност, култура, модул 

Енглески језик и књижевност; 

Енглески језик и књижевност; 

Англистика, Енглески језик и 

књижевнoст са другом страном 

филологијом.  

263,33 4 

 

18/20 

НАСТАВНИК 

НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА  

(1) Професор односно 

дипломирани филолог за немачки 

182 3 18 
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језик и књижевност; 

(2) Професор немачког језика и 

књижевности;  

(3) Мастер филолог (студијски 

програм или главни предмет, 

односно профил Немачки језик и 

књижевност); 

(4) Мастер професор језика и 

књижевности (студијски програм 

или главни предмет, односно 

профил Немачки језик и 

књижевност):  

 

Лица која су стекла академско 

звање мастер, морају имати 

претходно завршене основне 

академске студије из области 

предмета, односно на студијским 

групама/ програмима: Језик, 

књижевност, култура, модул 

Немачки језик и књижевност; 

Немачки језик. 

НАСТАВНИК 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Дипломирани сликар, 

(2) Aкадемски сликар – 

ликовни педагог; 

(3) Академски графичар-

ликовни педагог; 

(4) Академски вајар – ликовни 

педагог;  

(5) Дипломирани сликар- 

професор ликовне културе; 

(6) Дипломирани графичар – 

професор ликовне културе; 

(7) Дипломирани вајар – 

професор ликовне културе; 

(8) Дипломирани графички 

дизајнер – професор 

ликовне културе; 

(9) Дипломирани уметник 

нових ликовних медија – 

професор ликовне културе; 

(10) Дипломирани 

уметник фотографије – 

професор ликовне културе; 

(11) Дипломирани сликар 

– професор; 

(12) Дипломирани вајар 

(13) Дипломирани вајар – 

професор; 

(14) Дипломирани 

75 1 20 
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графички дизајнер; 

(15) Дипломирани 

архитекта унутрашње 

архитектуре; 

(16) Дипломирани сликар 

зидног сликарства; 

(17) Дипломирани 

графичар; 

(18) Дипломирани 

графичар – професор; 

(19) Професор ликовне 

уметности;  

(20) Мастер ликовни 

уметник (завршене основне 

академске студије из 

области ликовне 

уметности, односно 

примењене уметности и 

дизајна); 

(21) Мастер примењени 

уметник (завршене основне 

академске студије из 

области ликовне 

уметности, односно 

примењене уметности и 

дизајна); 

(22) Мастер конзерватор 

и рестауратор (завршене 

основне академске студије 

из области ликовне 

уметности, односно 

примењене уметности и 

дизајна); 

(23) Мастер дизајнер 

(завршене основне 

академске студије из 

области ликовне 

уметности, односно 

примењене уметности и 

дизајна); 

(24) Лице са завршеним 

факултетом ликовних 

уметности; 

(25) Лице са завршеним 

факултетом примењених 

уметности; 

(26) Лице са завршеним 

факултетом примењених 

уметности и дизајна; 

(27) Дипломирани 
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ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ 

И ВАЈАЊЕ  

костимограф;  

(28) Мастер професор 

предметне наставе 

(претходно завршене 

студије првог степена из 

научне, односно стручне 

области за одговарајући 

предмет). 

 

(1) дипломирани сликар, 

(2)дипломирани сликар – 

професор, 

(3)дипломирани сликар – 

професор ликовне културе, 

(4) академски сликар, 

(5) академски сликар – ликовни 

педагог, 

(6) дипломирани вајар, 

(7) дипломирани вајар – професор, 

(8) дипломирани вајар – професор 

ликовне културе, 

(9) академски вајар, 

(10) академски вајар – ликовни 

педагог, 

(11) дипломирани графичар, 

(12) дипломирани графичар – 

професор ликовне културе, 

(13) дипломирани графичар – 

професор, 

(14) дипломирани графичар 

визуелних комуникација – 

професор ликовне културе, 

(15) академски графичар, 

(16) академски графичар– ликовни 

педагог, 

(17) дипломирани сликар 

примењеног сликарства, 

(18) дипломирани сликар 

рестауратор, 

(19) дипломирани вајар 

примењеног вајарства, 

(20) дипломирани архитекта 

унутрашње архитектуре, 

(21) дипломирани графичар 

примењене графике, 

(22) дипломирани костимограф, 

(23) дипломирани костимограф 

савременог одевања, 

(24) дипломирани костимограф 

сценског костима, 
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(25) дипломирани индустријски 

дизајнер, 

(26) дипломирани дизајнер 

текстила, 

(27) дипломирани графички 

дизајнер, 

(28) дипломирани графички 

дизајнер – професор ликовне 

културе, 

(29) дипломирани сценограф, 

(30) дипломирани керамичар, 

(31) дипломирани фотограф, 

(32) наставник ликовне културе, 

(33) дипломирани сликар – 

текстила, 

(34) дипломирани сликар – 

керамичар, 

(35) дипломирани сликар зидног 

сликарства, 

(36) дипломирани дизајнер 

графике – графика књиге, 

(37)дипломирани уметник нових 

ликовних медија – професор 

ликовне културе, 

(38) дипломирани уметник 

фотографије – професор ликовне 

културе, 

(39) професор ликовних 

уметности, 

(40) дипломирани архитекта на 

Факултету примењених уметности 

у Београду – Универзитета у 

Београду, 

(41) лице са завршеним 

факултетом примењених 

уметности и дизајна, односно, 

лице са завршеним факултетом 

примењених уметности, 

(42) лице са завршеним 

факултетом ликовних уметности, 

(43) мастер ликовни уметник, са 

завршеним основним академским 

студијама из области ликовне 

уметности, односно примењене 

уметности и дизајна, 

(44) мастер примењени уметник, 

са завршеним основним 

академским студијама из области 

ликовне уметности, односно 

примењене уметности и дизајна, 
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(45) мастер конзерватор и 

рестауратор, са завршеним 

основним академским студијама 

из области ликовне уметности, 

односно примењене уметности и 

дизајна, 

(46) мастер дизајнер, са 

завршеним основним академским 

студијама из области ликовне 

уметности, односно примењене 

уметности и дизајна. 

НАСТАВНИК 

МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Академски музичар;  

(2) Дипломирани музичар-

музички педагог;   

(3) Дипломирани музички 

педагог;  

(4) Дипломирани музичар-

композитор;  

(5) Дипломирани композитор;  

(6) Дипломирани музичар-

диригент;  

(7) Дипломирани музичар-

музиколог; 

(8) Дипломирани музиколог; 

(9) Дипломирани диригент;  

(10) Дипломирани музичар-

акордеониста; 

(11) Дипломирани музичар-

гитариста; 

(12) Дипломирани музичар-соло 

певач;  

(13) Дипломирани професор 

солфеђа и музичке културе;  

(14) Дипломирани 

етномузиколог; 

(15) Дипломирани музичар-

пијаниста; 

(16) Дипломирани музичар-

чембалиста;  

(17) Дипломирани музичар-

оргуљаш; 

(18) Дипломирани музичар-

харфиста;  

(19) Дипломирани музичар-

перкусиониста;  

(20) Дипломирани музичар-

виолиниста;  

(21) Дипломирани музичар-

виолиста; 

(22) Дипломирани музичар-

105 2 20 
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виолончелиста;  

(23) Дипломирани музичар-

контрабасиста;  

(24) Дипломирани музичар-

флаутиста;  

(25) Дипломирани музичар-

обоиста;  

(26) Дипломирани музичар-

кларинетиста;  

(27) Дипломирани музичар-

фаготиста; 

(28) Дипломирани музичар -

хорниста;  

(29) Дипломирани музичар-

трубач;  

(30) Дипломирани музичар-

тромбониста;  

(31) Дипломирани музичар-

тубиста;  

(32) Професор црквене музике и 

појања;  

(33) Дипломирани музичар –

саксофониста; 

(34) Професор солфеђа и 

музичке културе; 

(35) Дипломирани музичар – 

педагог; 

(36) Дипломирани музичар – 

бајаниста; 

(37) Дипломирани музичар за 

медијску област; 

(38) Професор музичког 

васпитања; 

(39) Дипломирани музичар – 

педагог; 

(40) Дипломирани флаутиста;  

(41) Дипломирани црквени 

музичар (педагог, појац и 

диригент хора);  

(42) Професор музичке културе;  

(43) Мастер теоретичар 

уметности (професионални 

статус: музички педагог 

(44) Етномузиколог, музиколог 

или музички теоретичар); 

(45) Мастер музички уметник 

(сви професионални статуси); 

(46) Дипломирани трубач; 

(47) Дипломирани клавириста;  

(48) Мастер композитор;  
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ХОР И ОРКЕСТАР  

(49) Мастер професор 

предметне наставе (претходно 

завршене студије првог 

степена из научне, односно 

стручне области за 

одговарајући предмет); 

(50) Мастер уметник 

дигиталних медија са 

завршеним основним 

академским студијама музичке 

уметности;  

 

 

(1) академски музичар, 

(2) дипломирани музичар – 

музички педагог, 

(3)дипломирани музички 

педагог, 

(4) дипломирани музичар – 

композитор, 

(5) дипломирани композитор, 

(6) дипломирани музичар – 

диригент, 

(7) дипломирани музичар – 

музиколог, 

(8) дипломирани музиколог, 

(9) дипломирани 

етномузиколог, 

(10) дипломирани музичар – 

пијаниста, 

(11) дипломирани музичар – 

чембалиста, 

(12) дипломирани музичар – 

оргуљаш, 

(13) дипломирани музичар – 

харфиста, 

(14) дипломирани музичар – 

перкусиониста, 

(15) дипломирани музичар – 

виолиниста, 

(16) дипломирани музичар – 

виолиста, 

(17) дипломирани музичар – 

виолончелиста, 

(18) дипломирани музичар – 

контрабасиста, 

(19) дипломирани музичар – 

флаутиста, 

(20) дипломирани музичар – 

обоиста, 
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(21) дипломирани музичар – 

кларинетиста, 

(22) дипломирани музичар – 

фаготиста, 

(23) дипломирани музичар – 

хорниста, 

(24) дипломирани музичар – 

трубач, 

(25) дипломирани музичар – 

тромбониста, 

(26) дипломирани музичар – 

тубиста, 

(27) професор солфеђа и 

музичке културе, 

(28) дипломирани музичар за 

медијску област, 

(29)дипломирани диригент, 

(30) дипломирани музичар – 

акордеониста, 

(31) дипломирани музичар – 

гитариста, 

(32) дипломирани музичар – 

соло певач, 

(33) дипломирани професор 

солфеђа и музичке културе, 

(34) дипломирани музичар–

саксофониста, 

(35) мастер теоретичар 

уметности – професионални 

статус: музички педагог, 

етномузиколог, музиколог или 

музички теоретичар, 

(36) мастер музички уметник 

– сви професионални статуси, 

(37)мастер композитор,  

(38)професор музичког 

васпитања, 

(39)дипломирани музичар – 

педагог. 

(40) Дипломирани 

клавириста;  

НАСТАВНИК 

ИСТОРИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Професор историје; 

(2) Професор историје и 

географије; 

(3) Дипломирани 

историчар; 

(4) Мастер историчар; 

(5) Дипломирани 

историчар – мастер;  

(6) Мастер професор 

105 2 20 
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СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ  

предметне наставе; 

Лица која су стекла академско 

звање мастер, односно 

дипломирани – мастер треба да 

имају завршене основне академске 

студије историје. 

 

– лице које испуњава услове да 

изводи наставу из предмета 

историја, у складу са прописом 

којим је прописана врста 

образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи. 

НАСТАВНИК 

ГЕОГРАФИЈЕ 

(1) Професор географије; 

(2) Дипломирани 

географ; 

(3) Професор географије 

и историје; 

(4) Дипломирани 

професор биологије и 

географије; 

(5) Дипломирани 

професор географије 

и информатике; 

(6) Професор биологије 

– географије; 

(7) Професор физике – 

географије; 

(8) Професор географије 

– информатике; 

(9) Дипломирани 

професор географије- 

мастер, 

(10) Дипломирани 

географ – мастер; 

(11) Мастер географ; 

(12) Мастер професор 

географије; 

(13) Мастер професор 

биологије и 

географије; 

(14) Мастер професор 

географије и 

информатике; 

(15) Дипломирани 

географ- просторни 

планер;  

(16) Мастер професор 

предметне наставе;  

Лица која су стекла академско 

105 2 20 
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звање мастер, односно 

дипломирани-мастер треба да 

имају завршене основне академске 

студије студијског програма: 

географија, дипломирани географ, 

професор географије, 

двопредметне студије биологије и 

географије или двопредметне 

студије географије и информатике.  

НАСТАВНИК ФИЗИКЕ (1) Професор физике; 

(2) Дипломирани физичар; 

(3) Професор физике  и хемије;  

(4) Дипломирани педагог за 

физику и хемију; 

(5) Професор физике и основе 

технике; 

(6) Дипломирани педагог за 

физику и основе технике; 

(7) Професор физике и 

математике; 

(8) Дипломирани 

астрофизичар; 

(9) Дипломирани физичар за 

примењену физику и 

информатику; 

(10) Професор физике и 

хемије за основну школу; 

(11)  Професор физике и 

основа технике за основну 

школу;  

(12) Дипломирани 

физичар за примењену 

физику;  

(13) Професор физике за 

средњу школу; 

(14) Дипломирани 

физичар истраживач; 

(15) Дипломирани 

професор физике и хемије 

за основну школу; 

(16) Дипломирани 

професор физике и основа 

технике за основну школу; 

(17) Дипломирани  

физичар за општу физику; 

(18) Дипломирани 

физичар за теоријску и 

експерименталну физику; 

(19) Дипломирани 

педагог за физику и 

90 1 20 
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општетехничко образовање 

ОТО; 

(20) Дипломирани 

астроном, смер 

астрофизика;  

(21) Професор физике – 

информатике; 

(22) Дипломирани 

физичар-медицинска 

физика; 

(23) Дипломирани 

професор физике – мастер; 

(24) Дипломирани 

физичар – мастер;  

(25) Мастер физичар; 

(26) Мастер професор 

физике; 

(27) Мастер професор 

физике и хемије; 

(28) Мастер професор 

физике и информатике; 

(29) Дипломирани 

физичар – мастер физике- 

метеорологије; 

(30) Дипломирани 

физичар – мастер физике – 

астрономије; 

(31) Дипломирани 

физичар – мастер 

медицинске физике; 

(32) Дипломирани 

професор физике – хемије, 

мастер; 

(33) Дипломирани 

професор физике – 

информатике, мастер; 

(34) Дипломирани 

физичар- професор физике- 

мастер; 

(35) Дипломирани 

физичар- теоријска и 

експериментална физика – 

мастер; 

(36) Дипломирани 

физичар- примењена и 

компјутерска физика – 

мастер; 

(37) Дипломирани 

физичар-примењена физика 

и информатика – мастер; 
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(38) Дипломирани 

физичар – професор физике 

и основа технике за 

основну школу – мастер; 

(39) Дипломирани 

физичар – професор физике 

и хемије за основну школу 

– мастер; 

(40) Мастер професор 

математике и физике; 

(41) Мастер професор 

информатике и физике;  

(42) Дипломирани 

физичар – информатичар,  

(43) Мастер професор 

предметне наставе;  

Лица која су стекла академско 

звање мастер морају имати 

претходно завршене основне 

академске студије на студијским 

програмима из области физике.  

Уколико школа преузимањем или 

конкурсом не заснује радни однос 

са лицем које испуњава услове из 

става 1. и 2. ове тачке, наставу и 

друге облике образовно-васпитног 

рада за предмет Физика може да 

изводи и:  

-  дипломирани физикохемичар; 

- мастер физикохемичар (уз 

претходно завшрене основне 

академске студије на студијским 

програмима из области физичке 

хемије или физике); 

- мастер физичар (уз претходно 

завршене основне академске 

студије на студијским програмима 

из области физичке хемије или 

физике); 

НАСТАВНИК 

МАТЕМАТИКЕ 

(1) Професор 

математике;  

(2) Дипломирани 

математичар;  

(3) Дипломирани 

математичар за 

теоријску математику и 

примене;  

(4) Дипломирани 

математичар за 

рачунарство и 

266,66 3 18 
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информатику;  

(5) Дипломирани 

математичар - 

информатичар;  

(6) Професор математике 

и рачунарства;  

(7) Дипломирани 

математичар за 

математику економије;  

(8) Професор 

информатике – 

математике;  

(9) Дипломирани 

математичар - 

астроном;  

 (10) Дипломирани 

математичар - 

примењена 

математика;  

(11) Дипломирани 

математичар – 

математика финансија 

(са изборним 

предметом Основи 

геометрије); 

(12) Дипломирани 

информатичар;  

(13) Мастер 

математичар;  

(14) Мастер професор 

математике; 

(15) Мастер професор 

математике и физике; 

(16) Мастер професор 

математике и 

информатике; 

(17) Мастер професор 

физике и математике; 

(18) Мастер професор 

информатике и 

математике; 

(19) Дипломирани 

професор математике – 

мастер; 

(20) Дипломирани 

математичар – мастер;  

(21) Дипломирани 

инжењер математике – 

мастер (са изборним 

предметом (Основи 
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геометрије); 

(22) Дипломирани 

математичар – 

професор математике; 

(23) Дипломирани 

математичар – 

теоријска математика;  

(24) Дипломирани 

инжењер математике 

(са изборним 

предметом Основи 

геометрије); 

(25) Професор хемије – 

математике; 

(26) Професор 

географије – 

математике; 

(27) Професор физике – 

математике;  

(28) Професор биологије 

– математике; 

(29) Професор 

математике – теоријско 

усмерење; 

(30) Професор 

математике – теоријски 

смер; 

(31) Дипломирани 

математичар и 

информатичар; 

(32) Дипломирани 

математичар – 

механичар;  

(33) Мастер професор 

предметне наставе;  

(34) Мастер математичар 

– професор математике; 

Лица која су стекла академско 

звање мастер, односно 

дипломирани –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 физике односно 

математике и информатике.  

НАСТАВНИК (1) Професор биологије; 120 2 20 
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БИОЛОГИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Дипломирани биолог; 

(3) Дипломирани молекуларни 

биолог и физиолог; 

(4) Професор биологије и 

хемије; 

(5) Дипломирани биолог-смер 

заштите животне средине; 

(6) Дипломирани биолог-

еколог; 

(7) Дипломирани професор 

биологије и хемије;  

(8) Професор биологије – 

географије; 

(9) Професор биологије – 

хемије; 

(10) Професор биологије 

– физике; 

(11) Професор биологије- 

информатике; 

(12) Професор биологије 

– математике;  

(13) Дипломирани 

професор биологије – 

мастер; 

(14) Дипломирани биолог 

– мастер; 

(15) Дипломирани 

професор биологије – 

хемије – мастер; 

(16) Дипломирани 

професор биологије – 

географије – мастер; 

(17) Дипломирани 

молекуларни биолог – 

мастер; 

(18) Дипломирани биолог 

заштите животне средине; 

(19) Мастер биолог; 

(20) Мастер професор 

биологије; 

(21) Мастер професор 

биологије и географије; 

(22) Мастер професор 

биологије и хемије;  

(23) Мастер професор 

предметне наставе;  

Лица која су стекла академско 

звање мастер морају имати 

претходно завршене основне 

академске студије биологије.  



20 

 

 

 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) други циклус основног 

образовања и васпитања: 
(1) дипломирани биолог – 

смер заштите животне средине, 

(2) дипломирани биолог – 

еколог, 

(3) професор биологије, 

(4)дипломирани биолог, 

(5) професор природних 

наука, 

(6) дипломирани молекуларни 

биолог и физиолог, 

(7) професор биологије и 

хемије, 

(8) професор хемије и 

биологије, 

(9) мастер професор 

биологије, 

(10) мастер биолог, 

(11) мастер биолог – еколог, 

(12) мастер професор 

екологије, 

(13)  мастер еколог, 

(14) мастер професор 

екологије и заштите животне 

средине, 

(15) мастер професор 

биологије и хемије, 

(16) мастер географ, 

(17) мастер професор 

биологије и географије, 

(18) мастер географ за област 

животне средине, 

(19) дипломирани географ – 

мастер, 

(20) мастер професор 

географије, 

(21) лица која су завршила 

двопредметне студије на 

факултету, ако су на том 

факултету савладала програм из 

тих предмета у трајању од осам 

семестара;  

(22) професор природних 

наука – мастер; 

(23) дипломирани географ 

заштите животне средине 
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ДОМАЋИНСТВО 

 

 

 

 (1) Лица која испуњавају 

услове за извођење наставе хемије 

према правилнику којим је 

прописана врста образовања 

наставника и стручних сарадника 

у основној школи; 

(2) Лица која испуњавају 

услове за извођење наставе 

биологије према правилнику којим 

је прописана врста образовања 

наставника и стручних сарадника 

у основној школи; 

(3) Професор природних 

наука. 

НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ  (1) Дипломирани хемичар;  

(2) Професор хемије; 

(3) Професор хемије и физике; 

(4) Професор хемије и 

биологије; 

(5) Дипломирани хемичар 

опште хемије; 

(6) Дипломирани хемичар за 

истраживање и развој;  

(7) Дипломирани 

физикохемичар;  

(8) Дипломирани хемичар-

смер хемијско 

инжињерство;  

(9) Професор биологије и 

хемије; 

(10) Професор физике и хемије 

за основну школу; 

(11) Дипломирани професор 

биологије и хемије; 

(12) Дипломирани хемичар – 

професор хемије; 

(13) Дипломирани професор 

хемије – мастер;  

(14) Професор физике – хемије; 

(15) Професор географије – 

хемије; 

(16) Професор биологије – 

хемије; 

(17) Дипломирани професор 

физике – хемије, мастер; 

(18) Дипломирани професор 

биологије – хемије, мастер; 

(19) Дипломирани педагог за 
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физику и хемију; 

(20) Дипломирани физичар – 

професор физике и хемије 

за основну школу – мастер; 

(21) Дипломирани хемичар – 

мастер; 

(22) Дипломирани инжењер 

хемије аналитичког смера; 

(23) Мастер професор 

предметне наставе; 

(24) Мастер професор хемије; 

(25) Мастер хемичар; 

(26) Мастер професор физике и 

хемије; 

(27) Мастер професор биологије 

и хемије;  

(28) Мастер физикохемичар;  

(29) Дипломирани хемичар – 

инжењер за контролу 

квалитета и менаџмент 

животне средине;  

(30) Дипломирани инжењер 

хемије биоорганског смера; 

 

Лица која су стекла академско 

звање мастер морају имати 

претходно завршене основне 

академске студије хемије.  

НАСТАВНИК 

ТЕХНИКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(1) Професор техничког 

образовања; 

(2) Професор технике; 

(3) Професор технике и 

информатике; 

(4) Професор информатике и 

техничког образовања; 

(5) Професор техничког 

образовања и машинства; 

(6) Професор технике и 

машинства; 

(7) Професор машинства; 

(8) Професор електротехнике; 

(9) Професор техничког 

образовања и техничког 

цртања; 

(10) Професор техничког 

образовања и физике; 

(11) Професор физике и 

основа технике; 

(12) Професор техничког 

образовања и хемије; 
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(13) Дипломирани 

педагог за физику и 

опптетехничко образовање 

ОТО; 

(14) Дипломирани 

професор физике и основа 

технике за основну школу; 

(15) Професор физике и 

основа технике за основну 

школу; 

(16) Професор техничког 

образовања и васпитања; 

(17) Професор техничког 

васпитања и образовања; 

(18) Професор 

политехничког образовања 

и васпитања; 

(19) Професор 

политехничког васпитања и 

образовања; 

(20) Професор 

политехничког образовања; 

(21) Професор технике и 

графичких комуникација; 

(22) Професор 

производно-техничког 

образовања; 

(23) Дипломирани 

педагог за техничко 

образовање; 

(24) Дипломирани 

педагог за физику и основе 

технике, 

(25) Професор основа 

технике и производње; 

(26) Професор 

политехнике; 

(27) Професор технике и 

медијатекарства; 

(28) Професор техничког 

образовања и медијатекар; 

(29) Дипломирани 

физичар – професор физике 

и основа технике за 

основну школу – мастер; 

(30) Дипломирани 

професор физике и основа 

технике за основну школу – 

мастер; 

(31) Дипломирани 
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професор технике и 

информатике- мастер; 

(32) Дипломирани 

професор технике – мастер; 

(33) Мастер професор 

технике и информатике; 

(34) Мастер професор 

информатике и технике; 

(35) Професор основа 

технике и информатике; 

(36) Мастер професор 

технике и информатике за 

електронско учење; 

(37) Мастер професор 

предметне наставе 

(претходно завршене 

студије првог степена из 

области техничког и 

информатичког 

образовања);  

 

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 трајању од осам 

семестара.  

НАСТАВНИК 

ИНФОРМАТИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

(1) професор, односно 

дипломирани професор 

(са завршеним основним 

студијама у трајању од 

најмање четири године, по 

прописима који су 

уређивали високо 

образовање до 10. 

септембра 2005. године у 

области информатике, 

математике, физике, 

електротехнике, 

машинства или техничког 

образовања); 

(2) професор, односно 

дипломирани професор 

(са завршеним основним 

студијама у трајању од 

најмање четири године, по 

прописима који су 

уређивали високо 
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образовање до 10. 

септембра 2005. године, 

двопредметне студије, где 

је један предмет обавезно 

информатика; 

(3) дипломирани 

математичар, 

дипломирани физичар, 

дипломирани 

информатичар (сви 

смерови и одсеци, са 

завршеним основним 

студијама у трајању од 

најмање четири године, по 

прописима који су 

уређивали високо 

образовање до 10. 

септембра 2005. године); 

(4) дипломирани инжењер (са 

завршеним основним 

студијама у трајању од 

најмање четири године, по 

прописима који су 

уређивали високо 

образовање до 10. 

септембра 2005. године у 

области информатике, 

информационих 

технологија, 

организационих наука, 

електротехнике и 

рачунарске технике; 

(5)  дипломирани економиста 

(са завршеним основним 

студијама у трајању од 

најмање четири године, по 

прописима који су 

уређивали високо 

образовање до 10. 

септембра 2005. године у 

области информатике); 

(6) мастер професор у 

области информатике, 

математике, физике, 

електротехнике, 

машинства; 

(7) мастер професор 

(двопредметне студије) 

где је један предмет 

обавезно информатика; 
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(8) мастер математичар, 

мастер физичар, мастер 

информатичар (свих 

смерова и одсека); 

(9)  мастер инжењер у 

области информатике, 

информационих 

технологија, 

организационих наука, 

електротехнике или 

рачунарске технике; 

(10) мастер економиста у 

области информатике; 

(11) мастер дизајнер медија у 

образовању; 

(12) мастер библиотекар-

информатичар; 

(13) мастер професор 

предметне наставе (претходно 

завршене студије првог степена из 

области информатике, 

информационих технологија, 

математике, физике, 

организационих наука, 

електротехнике или рачунарске 

технике); 

(14) мастер инжењер 

машинства; 

Лица која су стекла академско 

звање мастер морају да имају у 

оквиру завршених основних 

академских студија положено 

најмање пет испита из 

информатичких предмета, од тога 

најмање један из 

области Програмирање и два 

предмета из једне или две следеће 

области –

 Математика или Теоријско 

рачунарство. 

Наставу и друге облике 

образовно-васпитног рада из 

предмета Информатика и 

рачунарство може да изводи и 

лице које је на основним 

студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима које 

су уређивали високо образовање 

до 10. септембра 2005. године, 

савладало програм рачунарства и 
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информатике у трајању од најмање 

четири семестра. 

Уколико школа преузимањем 

или конкурсом не заснује радни 

однос са лицем које испуњава 

услове из ст. 1–3. ове тачке, 

наставу и друге облике образовно-

васпитног рада за предмет 

Информатика и рачунарство може 

да изводи и: 

– мастер учитељ, који је 

током студија остварио 90 ЕСПБ 

бодова из области информатике и 

рачунарства; 

– лице које је стекло стручни 

назив струковни специјалиста, по 

прописима који су уређивали 

високо образовање до 7. октобра 

2017. године, ако у оквиру 

завршених студија има положено 

најмање пет информатичких 

предмета (од тога најмање један из 

области Програмирање и најмање 

два предмета из једне или две 

следеће области –

 Математика или Теоријско 

рачунарство). 

Испуњеност услова из ове 

тачке утврђује министарство 

надлежно за послове образовања, 

на основу наставног плана и 

програма студија, односно 

студијског програма.. 

НАСТАВНИК 

ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА  

(1) Професор физичког 

васпитања;  

(2) Професор физичке културе;  

(3) Дипломирани педагог физичке 

културе;  

(4) Професор физичког васпитања 

- дипломирани тренер са назнаком 

спортске гране;  

(5) Професор физичког васпитања 

- дипломирани организатор 

спортске рекреације;  

(6) Професор физичког васпитања 

- дипломирани кинезитерапеут;  

(7) Дипломирани професор 

физичког васпитања и спорта; 

(8) Мастер професор физичког 

васпитања и спорта;  

180 2 20 



28 

 

(9) Мастер професор физичког 

васпитања и кинезитерапије; 

(10) Професор физичког 

васпитања и спорта; 

(11) Мастер физичког васпитања и 

спорта;  

(12) Професор спорта и физичког 

васпитања; 

(13) Професор спорта и физичке 

културе;  

(14)  Мастер професор предметне 

наставе (претходно завршене 

студије првог степена из научне, 

односно стручне области за 

одговарајући предмет);  

Грађанско васпитање 2) други циклус основног 

образовања и васпитања: 
(1) професор педагогије; 

(2) дипломирани педагог, 

општи смер или смер школске 

педагогије; 

(3) дипломирани школски 

педагог – психолог; 

(4) професор психологије, 

(5) дипломирани психолог, 

општи смер или смер школске 

психологије, 

(6) дипломирани школски 

психолог – педагог, 

(7) дипломирани школско-

клинички психолог, 

(8) 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; 

(9) дипломирани социјални 

радник, са положеним стручним 

испитом, односно испитом за 

лиценцу у области образовања; 

(10) дипломирани педагог; 

(11) професор географије; 

(12) дипломирани географ; 

(13) лице које испуњава 

услове да изводи наставу из 

предмета српски језик, у складу са 

правилником којим је прописана 

врста образовања наставника и 
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стручних сарадника у основној 

школи; 

(14) мастер педагог; 

(15) мастер психолог; 

(16) мастер филолог; 

(17) мастер професор језика и 

књижевности; 

(18) дипломирани психолог – 

мастер; 

(19) дипломирани педагог – 

мастер; 

(20)мастер географ, 

(21) дипломирани географ – 

мастер; 

(22) мастер професор 

географије, 

(23) лице које испуњава 

услове да изводи наставу из 

предмета историја, у складу са 

правилником којим је прописана 

врста образовања наставника и 

стручних сарадника у основној 

школи; 

(24)лица која испуњавају 

услове за обављање стручних 

послова: социјални радник, 

дефектолог, логопед и андрагог. 

(25) дипломирани географ – 

просторни планер; 

(26) лице које испуњава 

услове за извођење наставе из 

предмета матерњи језик 

националне мањине, у складу са 

правилником којим је прописана 

врста образовања наставника и 

стручних сарадника у основној 

школи;  

(27) лице које испуњава 

услове за извођење наставе из 

изборног предмета матерњи 

језик/говор националне мањине са 

елементима националне културе, у 

складу са овим правилником;  

(28) лице које испуњава 

услове за наставника основне 

школе; 

(29) лице које испуњава 

услове за стручног сарадника 

основне школе; 

(30) дипломирани музички 
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педагог. 

 

Лица из члана 2. тачка 1. 

подтач. 1) и 2) могу да изводе 

наставу 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 наставе 

из предмета грађанско васпитање 

за одговарајући разред, односно 

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; Буквар дечијих права; 

Дебатни клуб; Безбедно дете; 

Злостављање и занемаривање 

деце; Здраво да сте или која имају 

завршен специјалистички курс за 

наставнике грађанског васпитања 

на одговарајућој високошколској 

установи. 

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 Богословским 

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 

60 2 20 

 



31 

 

наставе, 

– наставник предметне 

наставе оспособљен за извођење 

верске наставе, 

– професор предметне наставе 

оспособљен за извођење 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 Богословским 

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 

верске наставе, 

– професор предметне наставе 

оспособљен за извођење верске 

наставе; 

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, 

– професор, односно 

дипломирани филолог за русински 

језик и књижевност, 

– професор руског или 

српског језика и књижевности, са 

положеним испитом из русинског 

језика са методиком на 

одговарајућем факултету, 

10% 1 20 
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– 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 

положеним испитом из русинског 

језика са методиком на 

одговарајућем факултету, 

– професор разредне наставе, 

са положеним испитом из 

русинског 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). 

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 

30 1 20 
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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 

мађарског 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). 

ПЕДАГОГ (1) Професор педагогије; 

(2) Дипломирани педагог – општи 

смер или смер школске педагогије; 

(3) Дипломирани школски 

педагог-психолог; 

(4) Дипломирани педагог; 

(5) Мастер педагог; 

(6) Дипломирани педагог – мастер. 

150 2  

ПСИХОЛОГ (1) професор психологије; 

(2) дипломирани психолог – 

општи смер или смер школске 

психологије, 

(3) дипломирани школски 

психолог – педагог, 

(4) дипломирани школско-

клинички психолог, 

(5) дипломирани психолог, 

(6) мастер психолог, 

(7) дипломирани психолог – 

мастер. 

Лица која су стекла академско 

звање мастер, односно 

дипломирани-мастер треба да 

поседују најмање 30 ЕСПБ из 

развојно-педагошких предмета. 

0 0  

БИБЛИОТЕКАР (1) дипломирани библиотекар - 100 1  
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информатичар, 

(2) професор, односно 

дипломирани филолог језика и 

књижевности, 

(3) професор, односно 

дипломирани филолог за општу 

књижевност са теоријом 

књижевности, 

(4) професор разредне наставе, 

(5) професор језика и 

књижевности, односно 

књижевности и језика - смер за 

библиотекарство, 

(6) професор, односно 

дипломирани филолог 

књижевности и језика, 

(7) професор српскохрватског 

језика и југословенске 

књижевности, 

(8) професор српског језика и 

књижевности, 

(9) професор српске књижевности 

и језика са општом књижевношћу, 

(10) професор, односно 

дипломирани филолог за 

југословенску књижевност и 

српскохрватски језик, 

(11) професор, односно 

дипломирани филолог за 

југословенску књижевност и 

општу књижевност, 

(12) мастер библиотекар – 

информатичар, 

(13) мастер филолог (главни 

предмет/профил библиотекарство 

и информатика), 

(14) мастер професор језика и 

књижевности (главни 

предмет/профил библиотекарство 

и информатика), 

(15) професор југословенских 

књижевности;  

(16) дипломирани компаративиста 

и библиотекар;  

(17) професор Српске 

књижевности и језика;  

 

Уколико школа преузимањем или 

конкурсом не заснује радни однос 

са лицем које испуњава услове из 
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става 1. ове тачке, послове 

библиотекара може да обавља и 

мастер учитељ.  

СЕКРЕТАР Секретар мора да има 

образовање из области правних 

наука у складу са чланом 140. став 

1. Закона о основама система 

образовања и васпитања, односно  

високо образовање: 

– на студијама другог 

степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, 

специјалистичке академске 

студије) по пропису којиуређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године; 

– на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. 

септембра 2005. године 

- дозволa за рад секретара 

100 1  

АДМИНИСТРАТИВНО

- ФИНАНСИЈСКИ 

РЕФЕРЕНТ   

Средње образовање (у трајању од 

четири године - смер економски, 

рачуноводствени, правни, 

административни или гимназију) 

100 1  

ФИНАНСИЈСКО – 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ 

АНАЛИТИЧАР – ШЕФ 

РАЧУНОВОДСТВА 

 

Дипломирани економиста – 

мастер, или дипломирани 

економиста који је стекао високо 

образовање на основним студијама 

у трајању од најмање 4 године, 

специјалистичке академске 

студије или специјалистичке 

струковне студије економске 

струке.  

100 1  

МАЈСТОР 

ОДРЖАВАЊА-ДОМАР 

КВ столар; 

КВ водоинсталатер; 

КВ молер 

КВ механичар 

100 1  

КУВАР КВ кувар 100 1  

СЕРВИРКА Основна школа 100 1  

ЧИСТАЧИЦА Основна школа 600 6  

ДИРЕКТОР Директор установе може да 

буде лице које испуњава услове 

прописане чланом 139. и чланом 

140. ст. 1. и 2. Закона.  

Дужност директора Школе 

може да обавља лице које има 

одговарајуће образовање из члана 

140. ст. 1. и 2. Закона,  за 

100 1  
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наставника те врсте школе и 

подручја рада, за педагога и 

психолога, дозволу за рад 

наставника, васпитача и стручног 

сарадника, обуку и положен испит 

за директора установе и најмање 

осам година рада у установи на 

пословима образовања и 

васпитања, након стеченог 

одговарајућег образовања. 

Изузетно, ако се на конкурс не 

пријави ниједан кандидат са 

одговарајућим образовањем из 

члана 140. ст. 1. и 2.  Закона, 

дужност директора основне школе 

може да обавља лице које има: 

одговарајуће образовање из члана 

140. став 3. наведеног закона,  за 

наставника те врсте школе; 

дозволу за рад наставника, 

васпитача и стручног сарадника; 

обуку и положен испит за 

директора установе и најмање 

десет година рада у установи на 

пословима образовања и 

васпитања, након стеченог 

одговарајућег образовања. 

 

 
 

ЧЛАН 3. 

 

Мења се Члан 6 који сада  гласи:  

 

„Члан 6. 

 

 У школи постоји радно место стручног сарадника: 

 
Р.бр. назив радног места број 

извршилаца(по 

проценту 

ангажовања) 

1. Педагог 1,5 

2. Психолог 0 

3. Библиотекар 1 

„ 

 

 

ЧЛАН 4. 

 



37 

 

Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку предвиђеним за 

његово доношење. 

 

Измене и допуне овог Правилника ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања 

на огласној табли школе. 

 

 

                                                                 Директор 

 

                                                          ___________________________ 

                                                           Обрад Остојић 

 

 

Измене и допуне овог Правилника објављене су на огласној табли Школе дана 

__________________ године, а ступиле су на снагу_____________године. 

 

 

 

 

 

Секретар 

 

____________________________ 

Миросава Јокић 


