Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017.
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи.
Члан 2. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из обавезних изборних предмета у основној школи, може да изводи:
1. Грађанско васпитање:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор педагогије,
- дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог - психолог,
- професор психологије,
- дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије,
- 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 послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог;
- лице које испуњава услове за наставника основне школе;
- лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе;
– дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности;
- дипломирани музички педагог.
2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог - психолог,
- професор психологије,
- дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије,
- 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,
- 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
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
- лица која испуњавају услове за обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог,
- дипломирани географ - просторни планер,
- 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,
- лице које испуњава услове за извођење наставе из изборног предмета матерњи језик/говор националне мањине са елементима
националне културе, у складу са овим правилником;
- лице које испуњава услове за наставника основне школе;
- лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе;
- дипломирани музички 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.
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 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;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
- лице које је завршило исламски факултет,
- лице са завршеном исламском педагошком академијом (виша школска 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;
(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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а.в.
- 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(7) Веронаука-Јудаизам
- лице са завршеним филозофским, филолошким или правним 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 извођење верске наставе,
- професор предметне наставе који је 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;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
- лице које је завршило исламски факултет,
- лице са завршеном исламском педагошком академијом (виша школска 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;
(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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(4) Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а. в.
- лице које је завршило теолошки факултет,
- лице са завршеним филозофским, филолошким или правним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе,
- лице са завршеном вишом школом за образовање васпитача, 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 верске наставе,

- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(7) Веронаука-Јудаизам
- лице са завршеним филозофским, филолошким или правним 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 верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе.
3. Народна традиција:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- 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 језицима,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности 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,
- 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,
- мастер учитељ,
- професор српског језика и српске књижевности,
- 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)),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
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
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
4. Руке у тесту - откривање света:
- професор 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 предмета физика према правилнику којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета хемија према правилнику којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, осим лица која 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,
- 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,
- лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у
трајању од осам семестара,
- професор природних наука - мастер,
- дипломирани географ заштите животне средине.
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
трајању од осам семестара,
- професор природних наука - мастер,
- дипломирани географ заштите животне средине.
6. Лепо писање:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета српски језик према правилнику којим је прописана врста стручне
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 академским студијама из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна,
- мастер примењени уметник, са завршеним основним академским студијама из области ликовне уметности, односно примењене
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 студијама из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна,
- дипломирани учитељ - мастер.
7. Од играчке до рачунара:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- мастер учитељ,
- лице које испуњава услове за извођење образовано-васпитног рада из наставног прeдмета Информатике и рачунарства,
- дипломирани учитељ - мастер,
- професор основа технике и информатике;
– мастер професор технике и информатике;
– мастер дизајнер медија у образовању.
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,
- професор педагогије, са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор српског језика и књижевности,
- професор босанског језика и књижевности,
- професор босанског и српског језика,
- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- 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 језицима,
- 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,
- професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности,
- мастер, дипломирани филолог (босански језик и књижевност и српски језик и књижевност),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност; Српска филологија: српски језик
и лингвистика; Српска књижевност, Српска књижевност и језик),
- мастер филолог (студијски програм Филологија, Српски језик; Српски језик и компаративна књижевност; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност и језик);.
(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 лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- 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 језицима,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
- професор за југословенску и општу књижевност,
- професор југословенске књижевности са страним језиком,
- професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности,
- мастер, дипломирани филолог (босански језик и књижевност и српски језик и књижевност),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
- мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност).
2) Бугарски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор 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 бугарског 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,
- професор педагогије, са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- 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 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),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Српска књижевност и језик са компаратистиком).
Лица из става 1. ове подтачке могу да изводе наставу из изборног предмета Буњевачки говор са елементима националне културе
под условом да су познаваоци буњевачког говора и националне културе, што утврђује Национални савет буњевачке националне
мањине.
(2) други циклус основног образовања и васпитања
- професор разредне наставе,
- брисана - професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор, односно дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
- професор за југословенску књижевност и српско-хрватски језик,
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер,
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
- мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност).
Лица из става 1. ове подтачке могу да изводе наставу из изборног предмета Буњевачки говор са елементима националне културе
под условом да су познаваоци буњевачког говора и националне културе, што утврђује Национални савет буњевачке националне
мањине.

4) Мађарски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор 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 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).
5) Румунски језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор, односно дипломирани филолог за румунски језик 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 језик 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,
- 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,
- 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).
7) Словачки језик са елементима националне културе:
(1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор 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 словачког 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,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
- професор, односно дипломирани филолог за украјински језик и књижевност,
- професор руског или српског језика и књижевности, са положеним испитом из украјинског 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);
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор, односно дипломирани филолог за украјински језик и књижевност,
- професор руског или српског језика и књижевности, са положеним испитом из украјинског језика са методиком на одговарајућем
факултету,
- професор разредне наставе са положеним испитом из украјинског 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,
- 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.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из обавезних изборних предмета у основној школи, може да изводи и лице које има
одговарајуће образовање за извођење наставе из предмета Историја, Географија и Музичка култура, уз познавање хрватског језика.
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).
11) Македонски 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 македонски језик и књижевност;
- мастер учитељ;
- дипломирани учитељ - мастер;
(2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор, односно дипломирани филолог за македонски језик и књижевност.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из обавезних изборних предмета у основној школи, може да изводи и лице које има
одговарајуће образовање за извођење наставе из предмета Историја, Географија и Музичка култура, уз познавање македонског
језика.
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);
- мастер професор слависта - руски језик и књижевност.
5) француски језик
- професор, односно дипломирани филолог за француски језик 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).
10. Физичко васпитање - изабрани спорт:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог физичке културе,
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 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 технику и информатику,
- дипломирани математичар - за рачунарство и информатику,
- дипломирани инжењер организације рада - смер кибернетски,
- дипломирани инжењер организације - за информационе системе,
- дипломирани инжењер за информационе системе,
- дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе,
- дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику,
- дипломирани математичар,
- професор математике,
- професор физике,
- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике,
- дипломирани инжењер електронике,
- професор технике и информатике,
- професор техничког образовања,
- професор електротехнике,
- професор машинства,
- дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе,
- професор информатике - математике,
- 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 технику и информатику,
- дипломирани економиста за економску статистику и информатику,
- дипломирани физичар,
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика - 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 Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке),
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
- дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија,
- дипломирани прoфесор инфoрматике и мaтематике- мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор информатике и технике - мастер,
- професор основа технике и информатике,
- професор географије и информатике;
- мастер професор информатике и физике;
- мастер професор информатике и математике;
- дипломирани индустријски менаџер;
– мастер дизајнер медија у образовању.
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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло
академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора имати 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.
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.
Испуњеност услова из ст. 2-4. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и
програма студија, односно студијског програма.
12. Шах:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор предметне наставе у основној школи,
Лица која изводе наставу из предмета шах у првом циклусу 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 образовања и васпитања могу да изводе и лица са завршеним учитељским
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 образовања 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 циклусу 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 стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и васпитања може да изводи и:
- лице са завршеним основним академским студијама на учитељском или педагошком факултету, са положеним предметима Шах
I, Шах II и Шах III,
- лице са завршеним основним академским студијама на факултету спорта и физичког васпитања (са положеним предметима Шах
I и Шах II).
2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор предметне наставе у основној школи,
Лица која изводе наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и васпитања треба да поседују најмање I
(прву) 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 стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања 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 циклусу 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 стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и васпитања може да изводи и:
- лице са завршеним основним академским студијама на учитељском или педагошком факултету, са положеним предметима Шах
I, Шах II и Шах III,
- лице са завршеним основним академским студијама на факултету 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 образовања
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 - професор 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,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- професор ликовних уметности,
- дипломирани архитекта на Факултету примењених уметности 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 академским студијама из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна,
- мастер примењени уметник, са завршеним основним академским студијама из области ликовне уметности, односно примењене

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 студијама из области ликовне уметности, односно примењене уметности 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,
- 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: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар,
- мастер музички уметник - сви професионални статуси,
- мастер композитор,
- професор музичког васпитања,
- дипломирани музичар - педагог;
- дипломирани клавириста.
16. Домаћинство:
- лица која испуњавају услове за извођење наставе хемије према правилнику којим је прописана врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе биологије према правилнику којим је прописана врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи,
- професор природних наука.
Предност за извођење наставе у првом циклусу основног образовања и васпитања из предмета подтач. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 12.
овог члана имају:
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер,
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовноваспитни 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 објављивања у "Просветном гласнику".

