
Јавни позив за избор сарадника практичара за потребе 

реализације школске праксе (математика и информатика) 

 

На основу члана 13ц Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника, сарадника и сарадника ван радног односа Природно-

математичког факултета у Новом Саду, декан Факултета 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 

ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА И НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

ИНФОРМАТИКА) 

I 

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду упућује јавни позив 

свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту 

наставника математике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, 

учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни 

предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и 

информатику. 

II 

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се 

петанест сарадника практичара. 

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се 

петнаест сарадника практичара.  

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.  

III 

За сарадника практичара може бити изабрано лице које је:  

 запослено у основној или средњој школи 

 завршило студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из 

области Математике, односно из области Информатике или сродних области. 

 има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада 

у школи 

 има положен стручни испит 

 има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу 

студената. 

IV 

Уз пријаву на јавни позив подноси се: 

1) доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика, односно 

Информатика, 



2) потврда о тренутном запослењу, 

3) сагласност установе у којој је кандидат запослен, 

4) попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама. 

V 

Свако заинтересовано лице попуњава Пријаву на јавни позив. Образац пријаве у 

електронској форми може се преузети са линка  

https://www.pmf.uns.ac.rs/saradnici-prakticari-dmi-prijava.docx 

Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу 

Природно-математички факултет 

Департман за математику и информатику 

Трг Доситеја Обрадовића 4 

21000 Нови Сад 

са назнаком: За јавни позив за избор сарадника-практичара (Математика, 

Информатика) 

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива. 

VI 

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује 

педагошки рад и мотивисаност кандидата. 

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, 

предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног 

усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују 

у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада. 

 

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs 

 

 

 Декан ПМФ 

 

 ____________________ 

 проф. др Милица Павков Хрвојевић 
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