ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

12. август 2020.
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На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и
васпитање
Члан 1.
У Правилнику о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/19) у делу: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ”,
глава: „ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, одељак: „ИСПИТИ”, пододељак: „Годишњи испити” став 4. после речи: „Соло певање” додају се речи: „и Одсека за српско традиционално певање.”
После става 7. додаје се став 8. који гласи:
„Програм годишњих испита који се полажу из инструмента/певања изводи се напамет.”
У одељку: „ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ” после тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи:
„4) Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
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Ако се укаже потреба за овим облицима рада

У глави: „А.ОБАВЕЗНИ ОДСЕЦИ”, одељак „1. ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ” пододељак: „1.2. ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ”, пододељак: „ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ (солфеђо, теорија музике)”, код предмета СОЛФЕЂО
(четворогодишње школовање) за трећи разред у табеларном прегледу речи: „Програм смотре” замењују се речима: „Програм испита”.
У одељку: „3. ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ” пододељак: „ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ (солфеђо,
теорија музике)”, код предмета СОЛФЕЂО (четворогодишње школовање) за трећи разред у табеларном прегледу речи: „Програм смотре”
замењују се речима: „Програм испита”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-193/2020-04
У Београду, 31. јула 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.
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На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
o изменама Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи
Члан 1.
У Правилнику о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20) у члану 2. тачка 6) мења се и
гласи:
„6) Тамбура:
(1) лице са завршеном средњом музичком школом, образовни
профил: музички извођач – тамбураш;
(2) дипломирани музичар, усмерење гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном средњом музичком
школом, образовни профил – тамбураш;

(3) дипломирани музичар – гитариста, контрабасиста, виолиниста или харфиста са завршеном средњом музичком школом,
образовни профил – тамбураш;
(4) академски музичар гитариста, контрабасиста, виолиниста
или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил – тамбураш;
(5) дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар – педагог; дипломирани професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа;
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил – тамбураш;
(6) академски музичар – композитор; дипломирани композитор; дипломирани диригент; дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил – тамбураш;
(7) мастер теоретичар уметности, професионални статус –
музички педагог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил – тамбураш;
(8) мастер музички уметник, професионални статус гитариста, виолиниста, контрабасиста или харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил – тамбураш;

