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На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању РС (Сл. гласник РС бр. 76/01, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 

99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 178. и 179. Статута Школе доносим 

 

ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ, УМЕТНИЧКИМ И СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА 
 

П ОЉ Е ОБЛАСТ УЖА НАУЧНА 

ОБЛАСТ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 1 

УСЛОВИ  

(СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ) 

1. ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКЕ 

НАУКЕ 

Биолошке 

науке 

Биологија Биологија Биолошки факултет: доктор наука, 

магистaр наука, специјалиста, 

дипломирани професор биологије, 

дипломирани биолог или Приородно-

математички факултет: група за 

биологију, доктор наука, магистар или 

специјалиста 

Хумана 

генетика 

Информационо-

технолошке и 

Рачунарске 

науке 

Информатика 

и рачунарство 

Информатика и 

рачунарство 

Факултет техничких наука: доктор наука, 

магистар наука или специјалиста, 

Природно-математички факултет: група 

за математику и/или информатику, 

доктор наука, магистар наука или 

специјалиста, Електротехнички 

факултет, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста. 

Примена рачунара у 

вртићу 

Графички дизајн на 

рачунару у вртићу 

Анимација и учење на 

рачунару 

Хемијске науке Хемија и 

заштита 

животне 

средине 

Хемија и биохемија 

хране 

Хемијски факултет: доктор наука, 

магистар, специјалиста или Природно-

математички факултет: група за хемију, 

доктор наука, магистар или специјалиста.  
Дијететски 

суплементи и 

нутрацеутици 

Екологија 

 

 

 

 

                                                 
1 Наставни предмети у оквиру научне области који се реализују у школи 
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2. ТЕХНИЧКО- 

ТЕХНОЛОШКЕ 

НАУКЕ 

Технолошко 

инжењерство 

Прехрамбено 

инжењерство 

Прехрамбена 

технологија 1 

 

 

 

 

 

 

 

Технолошки факултет: одсек 

прехрамбено инжењерство; доктор 

наука, магистар наука или специјалиста. 

Прехрамбена 

технологија 2 

Процеси припреме 

хране 

Микробиологија 

хране 

Пробиотици и 

стартер културе 

Сигурност и 

безбедност хране 

Перспективе исхране 

у 21. веку 

Принципи правилне 

исхране 

Токсикологија 

3.  
ДРУШТВЕНО- 

ХУМАНИСТИЧКЕ 

НАУКЕ 

Менаџмент и 

комуникације 

Менаџмент Менаџмент 

 

 

 

 

 

 

 

Факултет организационих наука:  доктор 

наука, магистар наука или специјалиста; 

Факултет политичких наука:  доктор 

наука, магистар наука или специјалиста;  

Филозофски факултет: одсек 

организацијска психологија; доктор 

наука, магистар наука или специјалиста 

организацијске психологије. 

Економски факултет, одсек менаџмент, 

магистар наука, специјалиста, доктор 

наука. 

Менаџмент у спорту Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста. 
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Комуникација и 

медији у спорту 

 

 

 

 

 

Филозофски факултет: одсек 

организацијска психологија; доктор 

наука, магистар наука или специјалиста 

организацијске психологије. 

Филозофски факултет: одсек 

социологија; доктор наука, магистар 

наука или специјалиста  

Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста. 

Педагошке 

науке 

Педагогија Општа педагогија Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогија 

Предшколска 

педагогија 

Породична педагогија 

Педагошка 

дијагностика 

Корективни 

педагошки рад 

Радионица  за  игру 

Рад  са  децом  на  

болничком  лечењу 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста.  

С обзиром на интердисциплинарност 

предмета Рад са децом на болничком 

лечењу и Методологија истраживања, 

наставни кадар за овај предмет може се 

образовати и на Филозофском 

факултету: група за психологију; доктор 

наука, магистар наука или специјалиста. 

Методологија 

педагошког 

истраживања 

 

Педагогија-

дидактика 

Образовна  

технологија 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста; Учитељски факултет - 

доктор наука, магистар наука или 

специјалиста дидактичко-методичких н. 

Дидактички 

материјали 
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Педагогија-

методике 

Методика  

упознавања  околине 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста; Хемијски факултет: 

доктор наука, магистар, специјалиста са 

положеном групом психолошко-

педагошких предмета током студија. 

Учитељски факултет - доктор наука, 

магистар наука или специјалиста 

дидактичко-методичких наука. 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста. 

Методика  васпитно-

образовног  рада 

Методика  неге  и  

васпитања  деце  

раног  узраста 

 

 

 

Методика  развоја  

почетних 

математичких  

појмова 

 

 

 

 

 

 

 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста; Природно-

математички факултет: група за 

математику, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста - са положеном 

групом психолошко-педагошких 

предмета током студија. 

Учитељски факултет - доктор наука, 

магистар наука или специјалиста 

дидактичко-методичких наука. 

Методика ликовног 

васпитања 

 

 

 

 

Академија уметности или Ликовна 

академија, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста - са положеном групом 

психолошко-педагошких предмета током 

студија.  
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Методика музичког 

васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка академија, доктор наука, 

магистар наука или специјалиста - са 

положеном групом психолошко-

педагошких предмета током студија. 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста.  

Учитељски факултет - доктор наука, 

магистар наука или специјалиста 

дидактичко-методичких наука. 

Методика физичког 

васпитања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста, 

специјалиста струковни васпитач за 

физичко васпитање - наставник вештина 

- са положеном групом психолошко-

педагошких предмета током студија. 

Учитељски факултет - доктор наука, 

магистар наука или специјалиста 

дидактичко-методичких наука. 

Методика  развоја  

говора 

 

 

 

 

 

 

Филолошки факултет: група за српски 

(мађарски) језик, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста - са положеном 

групом психолошко-педагошких 

предмета током студија. 

Учитељски факултет - доктор наука, 

магистар наука или специјалиста 

дидактичко-методичких наука. 

Методика обучавања 

технике у спорту 

Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста, 

специјалиста струковни васпитач за 

физичко васпитање - наставник вештина 

– са положеном групом психолошко-

педагошких предмета током студија.. 

Методика обучавања 

тактике у спорту 

 

 

 



 6 

Стручна  и  

методичка  пракса 

Филозофски факултет: група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста; Учитељски факултет: 

доктор наука, магистар наука или 

специјалиста. 

Правне науке Право Право у спорту Правни факултет: доктор наука, магистар 

наука или специјалиста. 

Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста 

Психолошке 

науке 

Психологија Општа  психологија Филозофски факултет, група за 

психологију, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста. 

С обзиром на интердисциплинарност 

предмета Дечји развој кроз игру, 

наставни кадар за овај предмет може се 

образовати и на Филозофском 

факултету: група група за педагогију, 

доктор наука, магистар наука или 

специјалиста.  

Развојна психологија 

Педагошка 

психологија 

Ментална  хигијена 

Психологија  емоција 

Дечји развој кроз 

игру 

 

 

Психолошка 

припрема 

 Филозофски факултет, група за 

психологију, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста. 

 

 

 

 

Вештина 

комуникације са 

пацијентом 

Психологија исхране 

Методологија 

истраживања 

Филозофски факултет, група за 

психологију, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста 

Филозофски факултет, група за 

педагогију, доктор наука, магистар наука 

или специјалиста 

Рад  са  даровитом  

децом 

Социлошке 

науке 

Социологија Социологија Филозофски факултет: група за 

социологију, доктор наука, магистар Социологија  
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образовања наука или специјалиста. 

Социологија спорта 

Медицинска етика 

Meдијска култура 

Филозофија Филозофија Филозофија Филозофски факултет: група за 

филозофију, доктор наука, магистар 

наука или специјалиста. 

 

Филозофија религије 

Естетика 

Филозофија спорта 

Филолошке 

науке 

Српски 

(мађарски) 

језик 

Српски  језик Филозофски или Филолошки факултет: 

група за књижевност и српски језик; 

српски језик и књижевност; српски језик; 

југословенску односно српску 

књижевност  

Мађарски  језик 

Култура  говора 

Књижевност  за  децу 

 

Страни језици 

(енглески, 

немачки и 

руски) 

Страни  језици 

(енглески, немачки и 

руски) 

Филозофски или Филолошки факултет: 

група за књижевност и одговарајући 

страни језик; доктор наука, магистар 

наука или специјалиста. Предавање енглеског 

језика деци 

предшколског узраста 

Енглески у спорту 

Физичко 

васпитање и 

спорт 

Физичко 

васпитање и 

спорт 

Физичко васпитање 

(рекреација) 

Факултет физичке културе или Факултет 

за спорт и физичко васпитање: доктор 

наука, магистар наука или специјалиста, 

специјалиста струковни васпитач за 

физичко васпитање - наставник вештина. 

 

Пливање 

Елементарне игре 

Кинезитерапија и 

корективна гимнастика 

Физичко 

оспособљавање 

предшколског детета 

Антропомоторика 

Теорија и методика 

спорта 

Основи спортског 

тренинга 
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Укључивање детета у 

спорт 

Физичка припрема 

Дијагностика у 

спорту 

Моторика 

предшколског детета 

Етика у спорту 

Специјална 

едукација и 

рехабилитација 

Дефектологија Дефектолошка 

дијагностика 

Дефектолошки факултет: доктор наука, 

магистар наука или специјалиста, или 

Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију: доктор наука, магистар 

наука или специјалиста 

Филозофски факултет: група за 

психологију; доктор наука, магистар 

наука или специјалиста клиничке 

психологије. 

Специјална 

педагогија 

Методика рада са 

децом благо 

ометеном у развоју 

Реедукација 

психомоторике 

Неуропсихологија 

развојног доба 

4.  
МЕДИЦИНСКЕ 

НАУКЕ 

Медицинске 

науке 

Базичне 

медицинске 

науке 

Имунологија и 

алергологија 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста. 
Tелесни развој и 

здравствено 

васпитање 

Корак до здравља 

 

Предклиничке 

медицинске 

науке 

Функционална 

анатомија 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста. 

 

Функционална 

анатомија са 

физиологијом 

Физиологија 
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Клиничке 

медицинске 

науке 

Ургентна медицинска 

стања 

 

 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или специјалиста 

антестезије или интерне медицине 

Медицинска 

рехабилитација 

 Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста физијатрије, лекар 

специјалиста за ортопедску хирургију и 

трауматологију или лекар специјалиста 

спортске медицине 

Спортска медицина 

Интерна медицина са 

инфектологијом 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста радиологије или 

специјалиста интерне медицине 

Радиологија са 

лабораторијском 

дијагностиком 

Гинекологија и 

акушерство 

 

 

 Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста гинекологије и акушерства 

Хирургија са 

ортопедијом 

 

 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста антестезије или 

специјалиста за ортопедску хирургију и 

трауматологију 

Педијатрија са негом 

 

 

 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или лекар 

специјалиста педијатарије 
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Здравствена нега у 

неурологији 

 

 

Здравствена нега у 

психијатрији 

Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или специјалиста  

неуропсихијатрије, специјалиста  

психијатрије или специјалиста  

неурологије  

Здравствена нега Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или специјалиста 

струковна медицинска сестра  

Геријатрија са негом 

 

Превентивне 

медицинске 

науке  

Корак до здравља Медицински факултет, доктор 

медицинских наука, магистар 

медицинских наука или специјалиста 

превентивних грана медицине; 

специјалиста струковни нутрициониста 

дијететичар из области јавног здравља – 

наставник вештина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токсикологија 

Хигијена исхране 

Принципи правилне 

исхране 

Исхрана специфичних 

популационих група 

Исхрана спортиста 

Колективна исхрана 

Дијететика 1 

Дијететика 2 

Гојазност и болести 

преобилне исхране 

Перспективе исхране 

у 21. веку 

Алтернативни начини 

исхране 

Хигијена са 

епидемиологијом 

Епидемиологија 

5. 
УМЕТНОСТ 

Музика и 

извођачке 

уметности 

Вокално- 

инструментална 

настава 

Вокално-инструмент. 

настава 

Факултет музичке уметности или 

Академија уметности - група музичке 

уметности: доктор, магистар или основне 

студије; специјалиста музички уметник, 
Оркестар 

Музичка радионица 
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