
 

 

Обавештење о програму „Образовање учитеља за извођење образовно-васпитног рада  

из изборног предмета Информатика и рачунарство у основној школи“ 

 

Одлуком Сената Универзитета бр. 61201-1500/3-17 од 19. 04. 2017. године донете су измене и допуне 

студијског програма основних и мастер студија за образовање учитеља и одређено да њихов носилац 

буде Учитељски факултет, чиме су се створили услови за подизање компетенција учитеља у области 

информатичког образовања, као предуслова за њихово укључивање у реализацију образовно-

васпитног рада из изборног предмета Информатика и рачунарство у основној школи.  

На основу позитивног  Мишљења Завода, Министарство је усвојило измене и допуне Правилника о 

степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 

предмета у основној школи (Сл. гласник РС- Просветни гласник бр. 11/17), додавањем могућности 

да наставу и друге облике васпитно-образовног рада за предмет Информатика и рачунарство 

може да изводи  и мастер учитељ који је током студирања остварио 90 ЕСПБ из ове области и 

одбранио мастер рад из ове области. Програм Образовање учитеља за извођење образовно-

васпитног рада из изборног предмета Информатика и рачунарство у основној школи обухвата 

листу акредитованих  изборних предмета који носе одређен број ЕСП бодова. 

 

У оквиру програма целоживотног образовања, Факултет ће понудити диференцијалне испите  за 

стицање оспособљености/квалифиација за извођење наставе из информатике (до 90 ЕСПБ). 

Заинтересовани кандидати могу, уколико су током претходних студија положили неки од предмета из 

информатичке  групе предмета, да слушају и полажу само оне предмете који им недостају до законског 

захтева од 90 ЕСПБ. По извршењу свих обавеза у оквиру предмета које су полагали, кандидати добијају 

Уверење о завршеном програму у коме су наведени положени предмети са назначеним бројем ЕСПБ и 

оценама. Кандидати сами финансирају похађање овог програма, а накнада коју плаћају рачуна се у 

складу са бројем потребних ЕСПБ. Учитељски факултет у Београду одређује цену једног ЕСПБ, у 

складу са ценом бода текуће школске године. 

На конкурс се могу пријавити кандидати са завршеним мастер академским студијама на 

учитељским факултетима. (300 ЕСПБ) 

Стручна комисија ће процењивати број ЕСПБ који може бити признат кандидатима из 

информатичких предмета. Кандидати ће имати могућност да у оквиру програма слушају и полажу само 

оне предмете који му/јој недостају до испуњења законског услова од 90 ЕСПБ. 

 

Потребно је да кандидати приликом пријаве на конкурс предају: 

- Фотокопије дипломе о завршеним студијама и уверење о положеним испитима, 

- Радну биографију, 

- Копије силабуса положених информатичких предмета  

- Пријавни лист (можете га преузети са званичне интернет странице Факултета, испод текста 

Конкурса), 

- Уплатницу у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Учитељског факултета бр. 840-1906666-

26, при чему је неопходно унети позив на број (97) (4970018) и сврху уплате („За трошкове 

пријава на програм целоживотног образовања“). 

 

Кандидати ће моћи да доставе пријаве лично на Учитељском факултету од 29. 01. до 03. 02. 2018. 

године од 11:00 до 13:00 часова у студентској служби или путем поште на адресу: Учитељски факултет, 

Краљице Наталије 43, 11000 Београд, електронском поштом, ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs. Све остале 

информација на 064/86-00-639 или 011/3615-225 лок. 128. 
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Прелиминарна листа са бројем признатих бодова биће истакнута 05.02.2018. године на званичној 

интернет страници Учитељског факултета. Термин за рекламације биће 06.02.2018. године од 11:00 до 

13:00 часова или путем електронске поште на e-mail: ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs. 

Коначна листа биће истакнута 08. 02. 2018. године. 

Упис ће се обавити од 09. 02. до 15. 02. 2018. године у студентској служби у периоду од 11:00 до 

13:00 часова. 

 

Потврде о упису на програм уписаних кандидати моћи ће да добију након уплаћене прве рате. Цена 

1 ЕСПБ износи 1.650,00 динара за предмете са ОАС и 2.200,00 динара за предмете са МАС.  

Прву рату (25% целокупне своте) треба уплатити приликом уписа; другу рату (25%) до 10. 03. 2018. 

године; трећу рату (25%) до 10. 04. 2018. године; и четврту до 10. 05. 2018. године.  

Могуће је и извршити уплату целокупне своте одједном, приликом уписа, са попустом од 10%.  

 

Уплате се врше на текући рачун Учитељског факултета 840-1906666-26, модел 97 позив на број 

4070118. Као сврху уплате навести рату за коју се врши уплата. 

 

 

На крају завршеног програма издаје се уверење о положеним испитима и стеченим ЕСПБ. 

 


