
 

 
 

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ – 

РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ са непуним радним временом, 

71%, на неодређено време 

 Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чланом 139. и 140. Закона о 

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

др.закон и 6/2020) : 

 да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти 

образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 

("Сл.гласник РС- Просветни гласник”, бр.8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr., 13/2016, 2/2017, 

13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020) и то: 

- да има одговарајуће  високо образовање које је стекао: 

1) На студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије) или 

2) На основним студијама у трајању  од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10.септембра 2005. године 

и стекао једно од звања: 

1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;  

(2) професор математике и рачунарства;  

(3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;  

(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику;  

(5) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови односно одсеци;  

(6) дипломирани инжењер електронике, сви смерови односно одсеци;  

(7) дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације 

за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 

информационе системе, информационе системе и технологије;  

(8) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;  

(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и 

информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, 

информатика и квантна економија;  

(10) професор технике и информатике;  



 

 
 

(11) дипломирани математичар;  

(12) дипломирани информатичар;  

(13) дипломирани информатичар - пословна информатика;  

(14) дипломирани информатичар - професор информатике;  

(14а) дипломирани инжењер организационих наука - одсеци за информационе системе, 

информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом;  

(14б) мастер инжењер софтвера;  

(14в) мастер инжењер информационих технологија и система;  

(14г) мастер дизајнер медија у образовању;  

(14д) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет); 

(15) дипломирани информатичар - мастер;  

(16) дипломирани професор информатике - мастер;  

(17) дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;  

(18) дипломирани професор технике и информатике - мастер;  

(19) мастер математичар;  

(20) мастер информатичар;  

(21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;  

(22) мастер инжењер информационих технологија;  

(23) мастер професор технике и информатике;  

(24) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и 

технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке);  

(25) мастер дизајнер медија у образовању; 

(26) мастер професор информатике и математике; 

(27)* мастер професор технике и информатике. 



 

 
 

Лице из тачке 16) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених 

студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање 

један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - 

Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне 

високошколске установе.  

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да 

изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених 

најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области 

Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или 

Теоријско рачунарство.  

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика 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.  

Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава услове 

из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство 

и информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у 

оквиру завршених студија имају положених најмање пет предмета из области рачунарства и 

информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне 

или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.  

Испуњеност услова из ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на 

основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.  

       -      да има психичку, физичку и здравствену способност за  рад са децом и ученицима;  

- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвуће, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање( прибавља се у МУП-у). 

-  да је држављанин Републике Србије 

-     да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика и да зна мађарски језик 
 

 Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: 

 пријавни формулар који попуњава на званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом 



 

 
 

 биографију 

 диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију 

 уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 

 уверење о некажњавању (прибавља се у МУП-у) - оригинал 

 потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само  
кандидати који образовање нису стекли на српском језику) и диплому о завршеној средњој, вишој или 
високој школи на мађарском језику или потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из мађарског језика 

 
  Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 

и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 

  Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 

место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 

служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити 

обавештени.  

 Пријаве доставити лично у секретаријат школе ( радним данима од 8:00 до 12:00 часова)  или слати 

препорученом пошиљком на адресу школе : Улица Народног фронта бр.80,  21235 Темерин. 

 Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији националне 

службе за запошљавање. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

 Ближе информације на тел. 021/843-272. 

 


