
 

На основу члана 141. став 9.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, број 88/17), 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА 

НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ 

ПРЕДМЕТА У У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-

васпитни рад из изборних предмета у у основној школи („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) у члану 2. став 1. у тачки 7. после 

алинеје 6. тачка се замењује тачком и запетом и додају се ал. 7. и 8. које гласе: 

„– мастер професор технике и информатике; 

                – мастер дизајнер медија у образовању.” 

У тачки 11.  став 1. после алинеје 60. тачка се замењује тачком и запетом и додаје 

се алинеја 61. која гласи: 

„– мастер дизајнер медија у образовању.”. 

Став 4.   мења се и гласи: 

„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 један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 

два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.”. 

 

Члан 2. 

 

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

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 
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