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Конкурс  
 

за асистенте у настави Српског као нематерњег језика  
у основним школама у Прешеву и Бујановцу 

 
 
 
Услови које кандидат треба да испуњава 
 

 
- Испуњеност услова предвиђених у Правилнику о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника у основној школи1 за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета 
Српски као нематерњи језик у вишим разредима основне школе.  

 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Српски као нематерњи 
језик у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање, и 
то:  

1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине;  

2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
са мађарским, русинским или румунским наставним језиком;  

3) дипломирани филолог (србиста – српски језик и лингвистика) – мастер;  

4) професор српског језика и књижевности;  

5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;  

6) професор српске књижевности и језика;  

7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;  

8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;  

9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;  

10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност;  

11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик;  

12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике;  

13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;  

14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;  

15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу 
књижевност;  

16) професор југословенске књижевности са страним језиком;  
                                                
1 Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, бр. 11/2012. 
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17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;  

18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 

19) 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)),  

20) мастер професор језика и књижевности (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)).  

 
- Висока мотивисаност за стручно усвршавање, посебно за стицање нових 

знања у области методике наставе.  
 
- Отвореност за живот и рад у мултиетничкој средини.  
 
- Мотивација за учење језика и упознавање културе мултиетничких средина.  
 
- Развијене комуникативне вештине и вештине презентације, неопходне за 

пружање квалитетног доприноса у унапређењу наставе српског као 
нематерњег језика.  

 
 
Пожељно је да кандидати имају и: 
 
- додатна знања из области методике српског као нематерњег или српског као 

страног језика стечена на обукама за стручно усавршавање. 
 
- радно искуство у настави српског језика као нематерњег, матерњег или страног.  

 
- развијене ИКТ компетенције. Као минимум, потребно је да кандидати имају 

основне вештине рада на рачунару (Word, Excel, PPT, интернет претраживачи). 
 
- развијене вештине писаног извештавања;  

 
 
Документација којом се доказује испуњеност услова 
 

1. Попуњен образац за пријаву на конкурс (пријаву можете преузети на сајту 
Регионалног центра: http://www.rcnis.edu.rs);  

2. Доказ о завршеном факултету из области студија српског језика (скенирана 
диплома или оверена копија дипломе);  

3. Мотивационо писмо (максимум једна страна).  
 
 
Сви кандидати који буду испунили формалне услове биће позвани на разговор у 
Регионалном центру. Неблаговремене пријаве неће бити разматране. Непотпуне и 
пријаве које не испуњавају формалне услове ће бити одбијене.    
 

 
Документацију је потребно послати на имејл адресу: info@rcnis.edu.rs, или поштом 
или лично на адресу Париске комуне бб, Ниш,  најкасније до 17.08. 2015. године. 


