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На основу чл. 24. ст. 1, 2. и 3.  Закона о раду (''Сл. гласник РС'' бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чл.119. 
ст. 1. тач. 1. и чл. 126. ст. 4. тач. 19. Закона о основама система образовања и васпитања ( 
„Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) чл. 30, 31. и 32. 
Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018, 
86/19, 157/20 и  123/21) и чланом 1. Уредбе о каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 
43/18), добијене сагласности Школског одбора од 15.9.2022. године, директор Средње 
школе „Бранислав Нушић“ доноси 

 

П р а в и л н и к 
о организацији и систематизацији радних места у  

Средњој школи „Бранислав Нушић“ у Сокобањи 

I  О п ш т е  о д р е д б е  

Члан 1. 
Овим правилником утврђује се унутрашња организација и систематизација 

радних места у Средњој школи „Бранислав Нушић” у Сокобањи (у даљем тексту: 
Школа), назив радног места, степен и врста стручне спреме, радно искуство, опис и 
попис послова и други услови за свако радно место. 

Члан 2. 
Радна места и број извршилаца се утврђују на основу Годишњег плана рада 

Школе, а у складу са наставним плановима и програмима за подручја рада и образовне 
профиле које Школа остварује и Правилником о критеријумима и стандардима за 
финансирање Установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. 

У случају проширивања делатности, повећања односно смањења обима рада, 
усавршавања процеса рада или промене унутрашње организације школе, као и 
удовољавању захтевима позитивних прописа, могу се укидати постојећи послови и 
уводити нови послови. 

Промене у смислу претходног става овог члана врше се по поступку за дошење 
измена и допуна овог Правилника. 

Члан 3. 
Послови утврђени овим Правилником основа су за заснивање радног односа и за 

распоређивање запослених.  
Ради обављања послова који су утврђени овим Правилником школа и запослени 

закључују уговор о раду. 
Запослени је дужан да обавља послове за које је закључио уговор о раду, а по 

налогу директора и непосредног руководиоца и друге послове који му се одреде у 
складу са његовим радним способностима стеченим радом. 

Члан 4. 
На пословима који су утврђени овим Правилником радни однос се заснива за рад 

са пуним или непуним радним временом.  

Члан 5. 
Запослени се распоређује на послове за чије је обављање и примљен, односно за 

које је закључио уговор о раду. 
Изузетно, од одредаба става 1. овог члана запослени може бити примљен и 

распоређен на радно место за које нема одговарајућу стручну спрему за рад на 
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одређено време. 
Приправник се може примити и распоредити на радна места уз испуњавање 

општих и посебних услова за заснивање радног односа, осим на радна места директора 
школе. 

Члан 6. 
За поједина радна места може се предвидети претходна провера радне 

способности или пробни рад. 

Члан 7. 
Ако школа не располаже одговарајућим лицем за одређене послове, директор за 

обављање тих послова закључује уговор са другим правним или физичким лицима, у 
складу са законом. 

Члан 8. 
Школа је дужна да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом, у 

складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом, ако ту обавезу не изврши на други начин, у складу са Законом. 

У случају запослења особа из претходног става овог члана, школа мора извршити 
прилагођавање услова радне средине и радног места, у складу са мерама утврђеним 
актом о процени ризика.   

I I  О р г а н и з а ц и ј а  р а д а  

Члан 9. 
Школа је организована као јединствена радна целина. 
Школа остварује наставни план и програм у три подручја рада: 

1. економија, право и администрација, 
2. трговина, угоститељство и туризам, 
3. здравство и социјална заштита, 
4. гимназија. 

Члан 10. 
Настава се изводи у одељењу, из појединих предмета и по групама, а у складу са 

наставним планом и програмом и према распореду часова. 
Број одељења у појединим разредима и број ученика зависи од реализације 

плана уписа и одлука надлежних органа. 

Члан 11. 
Настава у Школи се изводи у једној смени. 
Радно време школе, по правилу је од 7.00 часова до 17.00 часова  
Настава, по правилу, почиње у 8.00 часова а завршава се у 14.00 часова, изузетно 

у 8.50 а завршава се у 14.50. 
У терминима од 7.00 до 8.00 и од 14.00 до 16.30 часова реализују се остали 

облици образовно васпитног рада и часови одељењске заједнице. 
Школа ради пет наставних дана недељно, у складу са школским календаром. 
Час теоријске и практичне наставе траје 45 минута, а практичне наставе у блоку 

60 минута. 
Настава се изводи са одељењем до 30 ученика, односно групом или појединачно, 

у складу са наставним планом и програмом. 

Члан 12. 
Образовно-васпитни рад остварује се у школи (у учионици, кабинету, 

лабораторији, радионици, спортској хали) и ван школе у привредним друштвима са 
којима школа има уговор о извођењу практичних облика наставе.  
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Члан 13. 
Директор школе дужан је да се стара о вршењу послова и извршењу задатака у 

школи, правовременим распоређивањем послова запосленом одговарајуће стручне 
спреме и радне способности, који ради на другим пословима, водећи рачуна о 
равномерном оптерећењу свих запослених.  

У оквиру описа послова утврђених овим Правилником непосредни руководилац, 
односно директор у процесу планирања пословних активности и у процесу 
непосредног рада и руковођења има право да прецизира конкретне радне задатке 
сваком извршиоцу.  

Послови који нису обухваћени описом послова или се накнадно појаве у процесу 
рада, обављаће по налогу непосредног руководиоца, односно директора онај 
извршилац који обавља сличне или сродне послове. 

Члан 14. 
Приликом утврђивања потребних услова које запослени треба да испуњава за 

обављање појединих послова и задатака, водиће се рачуна о условима који су  
прописани Законом и другим прописима и овим Правилником. 

I I I  С и с т е м а т и з а ц и ј а  п о с л о в а  

Члан 15. 
За обављање делатности Школе, у оквиру планова и програма које Школа 

остварује, утврђују се следеће групе послова: 
 радно место број извршиоца 

1. послови руковођења – директор  школе .................................................................................... 1,00 
2. послови образовно-васпитног рада – наставно особље (наставници, стручни 

сарадници и организатор практичне наставе и вежби) .................................................. 34,56 
3. правни, финансијски и административни послови ............................................................. 2,50 
4. помоћно-технички послови ............................................................................................................. 8,50. 

1. Послови руковођења – директор школе 

Члан 16.  
Радом Школе руководи директор, а у његовом одсуству заменик директора, у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе. 
Директор обавља следеће послове: 

1) заступа и представља Школу; 
2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене 

одсутности или спречености да обавља дужност; 
3) даје пуномоћје за заступање Школе; 
4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

других активности Школе; 
5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

6) одговоран је за остваривање развојног плана установе; 
7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 
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9) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет обра- 
зовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 
усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника; 

10) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника; 

11) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са 
прописима; 

12) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 5 - 10. Статута; 
13) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 
14) ставља примедбе на записнике просветног инспектора; 
15) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података 

о установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 
16) стара се о благовременом објављивању правних аката Школе и обавезан је да 

благовремено информише запослене, ученике и родитеље, односно друге закон- ске 
заступнике, стручне органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад 
Школе у целини; 

17) сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања; 
18) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Школи; 
19) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика 

Школе и Саветом родитеља; 
20) прикупља и врши обраду личних података запослених, ученика, родитеља, 

односно других законских заступника ученика у сврху рада Школе, а у складу са 
Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

21) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и 
раду Школе; 

22) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу 
са Законом и другим прописима; 

23) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 
законом; 

24) обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и 
запослених, у складу са Законом и другим прописима; 

25) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом; 
26) одобраво одсуство ученика од 3 до 5 наставних дана (једном у току школске 

године), на захтев родитеља, односно другог законског заступника, из личних разога; 
27) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем 

у радни однос; 
28) сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености 

одељењског старешине, без права одлучивања; 
29) образује комисије за полагање испита ученика; 
30) сарађује са синдикатом у Школи и стара се о испуњавању обавеза Школе према 

синдикату у Школи;  
31) одлучује о подели предмета на наставнике и одељењске старешине за школску 

годину, као и о организовању и усклађивању процеса васпитно-образовног рада у 
оквиру делокруга утврђеног Законом и Статутом; 

32) утврђује више и мање часова за школску годину и одлучује о статусу наставника 
и стручних сарадника у складу са Законом; 

33) самостално одлучује о вођењу пословања у школи и усклађује процес рада у 
школи, координира рад извршиоца и одговоран је за тимски рад у обављању 
делатности; 
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34) учествује у изради финансијског плана и наредбодавац је за извршавање истог 
35) учествује у изради Годишњег плана пословања, Развојног плана, Плана набавки 

и др.; 
36) извршава одлуке и закључке Школског одбора и оснивача, као и Наставничког 

већа, судова и других државних органа; 
37) предлаже Школском одбору и Наставничком већу доношење одлука из оквира 

њихове надлежности; 
38) обавезан је да обустави извршење аката Школског одбора и другог органа 

школе, ако сматра да је у супротности са Законом, колективним уговором и општим 
актима; 

39) припрема предлоге планова и програма које доноси Школски одбор, ако законом 
и овим Статутом није другачије одређено 

40) заказује седнице Школског одбора, ако то не учини председник, односно 
заменик председника Школског одбора ; 

41) стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о 
давању истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора и претходне 
сагласности; 

42) обезбеђује услове за оснивање и почетак рада школе, као и за добијање решења о 
верификацији; 

43) припрема елаборат за остваривање делатности и проширене делатности школе 
који мора да садржи план прихода, који ће се остварити као и план издатака за 
обављање те делатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин 
располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који 
регулишу буџетски систем; 

44) издаје налоге појединим запосленим или групама запослених за извршавање 
одређених послова у складу са општим актима школе; 

45) одређује менторе за праћење рада приправника и образује комисију за проверу 
савладаности програма ради полагања испита за лиценцу; 

46) удаљава наставнике и сараднике из наставе и суспендује запослене до доношења 
одлуке у дисциплинском поступку; 

47) одлучује у складу са Законом о свим питањима из радних односа запослених у 
школи; 

48) стара се о спровођењу поступка јавног надметања и поступка прикупљања 
писмених понуда и о документацији неопходној за њено спровођење, као и у поступку 
јавних набавки; 

49) потписује дипломе, сведочанства, уверења и друге јавне исправе које у складу са 
Законом издаје школа; 

50) потписује уговоре и друга акта везана за пословање школе; 
51) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.  

 
Услови рада директора: 
- високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)  
- високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
- да има дозволузарад наставника и стручног сарадника, најмање осам година 

рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност зарад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена  
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
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малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 

- да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

2. Послови образовно-васпитног рада – наставо особље 

Члан 17. 
У школи постоје следеће врсте послова образовно-васпитног рада: 
1. наставник предметне наставе, 
2. наставник предметне наставе са одељењским старешинством, 
3. наставник практичне наставе, 
4. наставник практичне наставе са одељењским старешинством, 
5. стручни сарадник, 
6. организатор практичне наставе и вежби. 

Члан 18. 
Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се 

односе на образовно-васпитни рад у Школи. 
Наставно особље, у смислу одредаба овог Правилника, чине наставници 

предметне наставе, наставници предметне наставе са одељењским старешинством, 
наставници практичне наставе и наставници практичне наставе са одељењским 
старешинством, стручни сарадници и организатор практичне наставе и вежби. 

Члан 19. 
Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи и 

објектима у којима се изводе практична настава. 

Члан 20. 
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник - 

стажиста. 
Приправник - стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита 

за лиценцу под непосредним надзором наставника или стручног сарадника који има 
лиценцу. 

Школа и приправник - стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од 
најмање годину, а најдуже две године. 

Уговором из претходног става овог члана не заснива се радни однос. 
Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа, без права 

одлучивања и нема право да оцењује ученике. 
На остваривање права и обавеза приправника - стажисте сходно се примењују 

законске одредбе које се односе на приправнике. 

Члан 21. 
Број извршилаца по предметима одређен је наставним плановима и програмима, 

бројем одељења и група, у складу са законом. 
У школи постоје послови наставника предметне наставе за следеће предмете: 
 предмет број извршиоца 

1. српски језик и књижевност ................................................................................... 1,00 
2. енглески језик .............................................................................................................. 1,95  
3. француски језик .......................................................................................................... 1,25 
4. латински језик .......................................................................................................... 0,333 
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5. рачунарство и информатика (предмети из ове области) ...................... 0,65 
6. биологија (предмети из ове области) .............................................................. 0,95 
7. историја ........................................................................................................................... 1,10 
8. географија (предмети из ове области) ............................................................ 0,85 
9. филозофија..................................................................................................................... 0,25 
10. право и администрација (предмети из ове области) ............................... 0,10 
11. психологија (предмети из ове области) ......................................................... 0,30 
12. музичка култура (предмети из ове области) ............................................... 0,15 
13. ликовна култура (предмети из ове области) ............................................ 0,293 
14. физичко васпитање (предмети из ове области) ........................................ 1,00 
15. изборни програм – језик, медији и култура ................................................. 0,05 
16. изборни програм – методологија научног истраживања ...................... 0,10 
17. изборни програм – уметност и дизајн ............................................................. 0,10 
18. грађанско васпитање ................................................................................................ 0,40 
19. верска настава – православни катихизис ...................................................... 0,40 
20. економија, право и администрација (предмети из ове области) ...... 2,45 
21. трговина (предмети из ове области) ............................................................... 0,45 
22. угоститељство и туризам (предмети из ове обалсти) ............................ 3,25 
23. здравство и социјална заштита (предмети из ове области) ................ 0,30 

 
У школи постоје послови наставника практичне наставе за следеће предмете: 

 предмет број извршиоца 
1. економија, право и администрација (предмети из ове области) ...... 0,18 
2. трговина (предмети из ове области) ............................................................... 0,50 
3. угоститељство и туризам (предмети из ове обалсти) ......................... 1,538 
4. здравство и социјална заштита (предмети из ове области) ................ 0,51 

 
У школи постоје послови наставника предметне наставе са одељењским 

старешинством за следеће предмете: 
 предмет број извршиоца 

1. српски језик и књижевност .............................................................................. 1,6111 
2. математика ................................................................................................................. 2,278 
3. рачунарство и информатика (предмети из ове области) ...................... 0,70 
4. физика .............................................................................................................................. 0,55 
5. хемија и неметали (предмети из ове области) ........................................ 0,725 
6. социологија (предмети из ове области) ......................................................... 0,45 
7. физичко васпитање (предмети из ове области) ........................................ 0,60 
8. здравство и социјална заштита (предмети из иве области)................ 0,10 
9. изборни програм – језик, медији и култура ................................................. 0,05 
10. изборни програм – уметност и дизајн ............................................................. 0,10 
11. изборни програм – здравље и спорт ................................................................ 0,10 
12. изборни програм – економија и бизнис.......................................................... 0,10 
13. економија, право и администрација (предмети из ове области) ...... 0,60 
14. угоститељство и туризам (предмети из ове обалсти) ............................ 2,50 

У школи постоје послови наставника практичне наставе са одељењским 
старешинством за следеће предмете: 
1. угоститељство и туризам (предмети из ове обалсти) ............................ 1,793 
 

Број извршилаца по предметима одређен је наставним плановима и програмима, 
бројем одељења и група, у складу са законом. 
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Наставник предметне наставе/наставник предметне наставе са одељењским 
старешинством 

Члан 22. 
Послови наставника предметне наставе/наставника предметне наставе са 

одељењским старешинством су: 
- планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-

васпитног рада у складу са планом и програмом Школе; 
- остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу образовно-

васпитнимпотребама ученика; 
- остваривање активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке 

при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 
- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 

талентованим ученицима и ученицима са сметањама у развоју и инвалидитетом и 
учествује у раду тима за израду ИОП-а и учествује у раду тима за додатну подршку 
ученику; 

- пружа подршку ученицима преко веб алата; 
- прикупља и врши обраду личних података ученика, родитеља, односно других 

законских заступника ученика, по потреби и запослених у сврху рада Школе, а у складу 
са Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- ради у испитним комисијама; 
- усавршава се у својој струци и унапређује образовно – васпитни рад; 
- примењује савремене методе и облике рада, опрему и наставна средства; 
- обавља послове ментора приправнику; 
- води прописану евиденцију и педагошку документацију; 
- обавља послове одељењског старешине; 
- обавља послове дежурства; 
- подстиче и помаже извођење ваннаставних активности; 
- учествује у раду тимова и органа Школе; 
- учествује у изради прописаних докумената Школе; 
- ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, 

односно другим законским заступницима ученика, запослених у Школи, спољним 
сарадницима, стручном и другим институцијама; 

- обавља и друге послове од интереса за рад Школе по налогу директора. 

Наставник практичне наставе/наставник практичне наставе са одељењским 
старешинством 

Члан 23. 
Послови наставника практичне наставе/наставника практичне наставе са 

одељењским старешинством су: 
- планира, припрема и остварује практичну наставу и друге облике 

образовноваспитног рада у складу са програмом установе; 
- остварује индивидуализацију и  прилагођавање у складу са 

образовноваспитним потребама ученика; 
- прикупља и врши обраду личних података ученика, родитеља, односно других 

законских заступника ученика, по потреби и запослених у сврху рада Школе, а у складу 
са Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- обавља послове ментора приправнику; 
- учествује у изради и припреми планова ИОП-а и програма школе и њиховој 

реализацији у делу који се односи на практичну наставу; 
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- у циљу реализације наставе саветује се са родитељима, односно другим 
законским заступницима ученика, са установама, предузећима и другим 
организацијама у циљу реализације наставе;  

- запосленик у Школи, спољним сарадницима, стручном и другим институцијама; 
- обавља послове одељењског старешине; 
- обавља послове дежурства; 
- пружа подршку ученицима преко веб алата; 
- учествује у раду тимова и органа Школе; 
- стручно се усавршава и прати стручне и научне иновације; 
- остварује индивиудалну наставу и обуку; 
- прати и проучава прописе из свог делокруга; 
- обавља и друге послове од интереса за рад Школе по налогу директора; 
- води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

Послови стручног сарадника и организатора практичне наставе и вежби 

Члан 24. 
У школи постоје следеће врсте послова стручних сарадника и организатора 

практичне наставе и вежби: 
 радно место број извршиоца 

1. стручни сарадник - психолог ...................................................... 1,00 
2. стручни сардник - библиотекар ............................................... 0,50 
3. организатор практичне наставе и вежби ............................ 0,50 

Члан 25. 
Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређивању образовно-

васпитног рада. 
Организатор практичне наставе и вежби обавља послове организације 

практичне наставе у Школи и објектима у којима се изводе практична настава, и стара 
се о остварености услова за реализовање образовно-васпитног процеса. 

Стручни сарадник - психолог 

Члан 26. 
Стручни сарадник – психолог обавља следеће послове: 

- доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању 
васпитно– образовног рада; 

- учествује у планирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно–
образовног рада; 

- прикупља и врши обраду личних података ученика, родитеља, односно других 
законских заступника ученика, по потреби и запослених у сврху рада Школе, а у складу 
са Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- пружа подршку наставницима на праћењу, припремању и реализацији свих 
видова васпитно–образовног рада; 

- пружа подршку наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, 
прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, 
креирању педагошког профила и индивидуално образовног плана ученика, обавља 
саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући 
им подршку у раду са ученицима, родитељима или другим законским заступницима, 
личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој наставника; 

- пружа подршку ученицима преко веб алата; 
- спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 

преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 
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- организује и реализује активности на пружању подршке учрницам ради 
постизањасоцијалне, емоцијалне и професионалне зрелости; 

- координира превентивни рад у школи и пружање подршке ученицима и 
родитељима за примену здравијх стилова живота, оснаживање породицез апромену 
адекватних васпитних стилова; 

- обавља саветодавни рад са ученицима и родитељима, наставницима на 
унапређењу образовно васпитног рада; 

- обавља саветодавни рад са ученицима и родитељима и запосленим у Школи; 
- учестује у раду стручних тимова и органа школе; 
- води прописану евиденцију и педагошку документацију; 
- пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и 

сарађује са Интересовном комисијом у процени потреба за додатно образово, 
здравствено и/или социјалном подршком ученику; 

- обавља послове у вези са професијалном орјентацијом ученика уз посебно 
уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком; 

- креира и прилагођава инструненте процене како би дошао до релевантним 
подацима о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, 
социјалној интеракцији, емоцијалном и конгнитивном развоју; 

- реализује сарадњу са стручним и другим институцијама, локалном заједницом, 
стучним и струковним организацијама од заначаја за успешан рад Школе; 

- учестује у изради прописанаих докумената установе;  
- обавља и друге послове од интереса за рад Школе по налогу директора. 

Стручни сарадник - библиотекар 

Члан 27. 
Стручни сарадник – библиотекар обавља следеће послове: 
- води пословање библиотеке; 
- планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и 

васпитања; 
- сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 
- руководи у раду библиотеке; 
- ради на издавању књига; 
- учествује у организовању и остваривању културне активности  и јавне 

делатности Школе; 
-  сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним 

окружењем; 
- предлаже набавку књига, часописа, иннвентарише, класификује и каталогизује; 
- учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима НВ;        
- учествује у раду тимова и органа Школе;  
- води педагошку документацију и евиденцију;  
- организује културне програме (изложбе књига, културне вечери, програме за 

школске свечаности), 
- прикупља и врши обраду личних података ученика, родитеља, односно других 

законских заступника ученика, по потреби и запослених у сврху рада Школе, а у складу 
са Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- обавља и друге послове из оквира рада библиотеке, односно послове који су по 
природи слични пословима библиотеке. 
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Организатор практичне наставе и вежби 

Члан 28. 
Организатор  практичне наставе и вежби обавља следеће послове:  
- планира и програмира васпитнообразовни рад у практичној настави; 
- помаже директору у обављању послова везаних за рад практичне наставе; 
- прикупља и врши обраду личних података ученика, родитеља, односно других 

законских заступника ученика, по потреби и запослених у сврху рада Школе и 
пословних партнера ради реализације практичне наставе, а у складу са Законом о 
заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- обавља инструктивно педагошки рад; 
- сарађује са ученичким организацијам; 
- анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе; 
- надзире и контролише извршење Годишњег плана рада везано за практичну 

наставу; 
- контрокише простор и инвентар пре и после завршетка наставе; 
- припема распоред практичне наставе, професионалне праксе и блок наставе; 
- прати и проучава законске прописе из делокруга свог рада; 
- обавља и друге послове од интереса за рад Школе по налогу директора. 

4. Правни, финансијски и административни послови 

Члан 29. 
Правне, финансијске и адмнинстаративне послове у школи обавља: 
 радно место број извршиоца 

1. секретар школе ....................................................................................................................................... 1,00 

2. дипл. економиста за финансијско-рачуноводствене послове ....................................... 1,00 

3. референт за правне, кадровске и административне послове ....................................... 0,50 

Правно- админстративни послови 

Члан 30. 
 

Правно-административне послове у школи обављају  секретар школе и 
референт за правне, кадровске и административне послове. 

Секретар школе  

Члан 31. 

Правне послове обавља Секретар школе и то: 
1. стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на 

неправилности у раду Школе; 
2. обавља управне послове у Школи; 
3. израђује опште и појединачне правне акте Школе; 
4. обавља правне и друге послове за потребе Школе; 
5. израђује уговоре које закључује Школа; 
6. правне послове у вези са статусним променама у Школи; 
7. правне послове у вези са уписом ученика; 
8. правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

Школе; 
9. пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора у Школи; 
10. пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе; 
11. учествује у комисијама за пријем радника  у радни однос; 
12. прати прописе и о томе информише запослене; 
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13. прикупља и врши обраду личних података запослених, ученика, родитеља, 
односно других законских заступника ученика у сврху рада Школе, а у складу са 
Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

14. друге правне послове по налогу директора. 

Референт за правне, кадровске и административне послове  

Члан 32. 

Референт за правне, кадровске и административне послове обавња следеће 
послове:  

- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема 
документацију приликом израде аката, уговора и др.; 

– прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа; 
– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 
– издаје одговарајуће потврде и уверења; 
– израда месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга 

свог рада; 
– врши административно–техничке послове везано за унос и обраду података; 
– води и ажурира персонална досијеа и води евиденције и врши пријаву / одјаву 

запослених код надлежних органа; 
– обавља административне послове из области имовинско - правних послова; 
– води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује 

акта; 
– врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 
– пружа подршку припреми и одржавању састанака; 
– припрема и умножава материјал за рад; 
– води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и 

подели потрошног канцеларијског материјала; 
- прикупља и врши обраду личних података запослених, ученика, родитеља, 

односно других законских заступника ученика у сврху рада Школе, а у складу са 
Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама. 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове 

Члан 33. 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове:  
1. припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; 
2. израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); 
3. прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте 

и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области 
делокруга рада; – прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских 
прегледа и анализа; 

4. припрема податке за израду општих и појединачних аката; 
5. припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; 
6. врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за 

реализацију расхода;  
7. врши рачуноводствене послове из области рада;  
8. припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних 

промена; 
9. прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава 

помоћне књиге са главном књигом;  
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10. усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 
стањем; 

11. прати усаглашавање потраживања и обавезе; 
12. прикупља и врши обраду личних података запослених, ученика, родитеља, 

односно других законских заступника ученика у сврху рада Школе, а у складу са 
Законом о заштити података о личности и другим важећим прописима; 

13. прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге. 

5. Помоћно-техничко особље 

Члан 34. 
Помоћно-техничке послове обављају: 
 радно место број извршиоца 

1. домар/мајстор одржавања .............................................................................................................. 1,50 

2. чистач/ица ............................................................................................................................................... 6,00 

3. техничар одржавања информационих система и технологија .................................... 0,50 

4. техничар инвестиционог/техничког одржавања -  

– одржавања уређаја и опреме ...................................................................................................... 0,50 

Домар/мајстор одржавања 

Члан 35. 
Домар обавља следеће послове: 
- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, 

противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;  
– обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / 

столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као 
и друге радове одржавања и поправки;  

– припрема објекте, опрему и инсталације за рад; 
 – обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 

кваровима на системима и инсталацијама; 
 – пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају 

оперативног рада или у случају поремећаја или квара; 
 – прати параметре рада и подешава опрему и постројење;  
– рукује постројењима у котларници; 
 – обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према 

плану одржавања; 
 – води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 
- поправља столарију, израђује нове делове столарије и намештаја, 
- свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради увида у 

њихово стање и подноси извештај секретару о исправности и чистоћи школских 
просторија, 

- кречи, фарба и обавља друге ситне поправке на згради и инвентару, 
- одржава школско двориште, 
- одржава електроинсталације, водоводне и канализационе инсталације, 
- дежура у спортској хали и портирници, 
- води бригу о кретању лица која улазе и излазе из школе и дворишта, 
- врши контролу забране пушења, у складу са наредбом директора, 
- сарађује са лицем задуженим за безбедност и здравље на раду,  
- обавља друге послове, по наредби директора и секретара, у складу са 

позитивним прописима. 
Уколико испуњава законске услове, обавља и послове против пожарне заштите у 
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складу са посебним Правилником о ППЗ, законом и наредбама надлежних органа, а 
посебно: 

- предузима превентивне мере заштите од пожара, у циљу заштите људи и 
имовине, 

- организује, спроводи и унапређује мере заштите од пожара, ради повећања 
степена безбедности, 

- стара се о спровођењу и примени мера и прописа утврђених Законом о 
заштити од пожара, техничким прописима, одлукама, плановима и правилницима 
заштите од пожара, 

- учествује у обуци свих запослених запослениа, 
- врши контролу исправности и функционалности уређаја за гашење пожара 

којима располаже школа, 
- контролише да ли су на свим одређеним местима постављени знаци 

упозорења, опасности и забране, упутства за руковање апаратима за гашење пожара,  
- обавештава писмено директора и одговорна лица о утврђеним налазима 

инспекцијских органа, 
- организује и непосредно учествује у гашењу пожара. 

Чистач/ица 

Члан 36. 
Чистач/ица обавља следеће послове: 

- одржава хигијену у просторијама школе и спортске сале и свим санитарним 
чворовима; 

– одржава чистоћу дворишта и износи смеће; 
– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару; 
– прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће; 
- ради на уређењу и оплемењивању школске средине, 
- чисти снег и лед око школске зграде, у сарадњи са домаром,  
- обавља курирске послове, 
- дежура у спортској хали и портирници, 
- врши контролу забране пушења, у складу са наредбом директора, 
- кува кафу, пре свега за време великог одмора, за време одржавања седница 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора,  
- обавља и друге послове, по потреби и наређењу директора, секретара и 

дипломираног економисте за финансијско-рачуводствене послове. 

Техничар одржавања информационих система и технологија 

Члан 37. 
Запослени на одржавању рачунара стара се о функционалности ИТ опреме која 

се користе у настави и администрацији. 
Запослени задужен за одржавање рачунара обавља следеће послове: 
– извршава обраде, контролише рад стандардних апликација;  
– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 

поремећаја у раду информационих система и технологија; 
 – предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова; 
 – води оперативну документацију и потребне евиденције. 
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Техничар инвестиционог/техничког одржавања – одржавања уређаја и опреме  

Члан 38. 

Техничар инвестиционог/техничког одржавања – одржавања уређаја и опреме 
обавља следеће послове:  

- снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; 
– пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме; 
– прикупља потребне дозвола и сагласности; 
– даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој; 
– води евиденцију техничке документације; 
– припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова 

за извођење потребних радова на објектима; 
– прати реализацију радова; 
– обавља стручне послове одржавања; 
– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова 

објеката, опреме и инсталација за које је задужен; 
– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање 

комплексних кварова; 
– обавља стручне и техничке послове одржавања; 
– врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, 

поправкама, ремонтима, монтажама; 
– дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи; 
– врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених 

радова; 
– врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и 

склопова са демонтажом, поправкама и монтажом; 
– контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на 

објектима и уређајима; 
– контролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала; 
– врши надзор над извођењем радова; 
– обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово 

одржавање; 
– припрема потребну документацију за поступак набавки. 

I V  У с л о в и  з а  з а с н и в а њ е  р а д н о г  о д н о с а  

Члан 39. 
Поред општих услова за заснивање радног односа, услови за заснивање радног 

односа у Школи су и: 
1. одговарајуће образовање, 
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 
3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, 

4. непостојање дискримитарног понашања, утврђеног у складу са законом, на 
страни кандидата за заснивање радног односа, 

5. држављанство Републике Србије, 
6. зна језик на коме се остварује образовно васпитан рад. 
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Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. 

Доказ о испуњености услова из става 1. тачка 1.,5 и 6. овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2. овог члана - пре закључења уговора о раду. 

Доказ из става 1. тачка 3. и 4. овог члана прибавља Школа по службеној 
дужности. 

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не 
испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи. 

Наставно особље и стручни сарадници 
Члан 40. 

За обављање послова наставника педметне наставе радни однос може се 
засновати с лицем које има одговарајуће високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

 Изузетно (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
одговарајућим правилницима о врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника): 

– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије),  

За обављање послова наставника практичне наставе радни однос може се 
засновати с лицем које има одговарајуће високо образовање: 

-  на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

Изузетно (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
одговарајућим правилницима о врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника): 

 – на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године или више 
образовање; 
 – одговарајуће средње образовање и положен специјалистички, односно 
мајсторски испит (и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после 
специјалистичког, односно мајсторског испита).  
За обављање послова организатора практичне наставе радни однос може се 

засновати с лицем које има одговарајуће високо образовање:  
– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије);  
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који 

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 

специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем;  

изузетно (у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
одговарајућим правилницима о врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника): 

– средње образовање и специјалистичко образовање у складу са одговарајућим 
правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
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наставника у стручној школи.  
За обављање послова помоћног наставника радни однос може се засновати с 

лицем које има одговарајуће средње образовање. 
За обављање послова стручног сарадника – психолога радни однос може се 

засновати с лицем које има одговарајуће високо образовање:  
– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије); 
 – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који 

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
За обављање послова стручног сарадника –библиотекра радни однос може се 

засновати с лицем које има одговарајуће високо образовање:  
– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије); 
 – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који 

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

Члан 41. 
Ради обављања послова наставног особља може се засновати радни однос са: 

1. лицем које поседује лиценцу за наставника, односно стручног сарадника, 
2. наставником или стручним сарадником - приправником, 
3. лицем без лиценце, које испуњава услове за наставника или стручног сарадника, 

са радним стажом стеченим ван образовања, под условима и на начин утврђен за 
приправнике, 

4. лицем које заснива радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, 
Лице без лиценце из става 1. тачка 2-4. овог члана може да обавља послове 

наставника или стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног 
односа у Школи. 

Са приправником се радни однос заснива на неодређено време или на одређено 
време, док не положи испит за лиценцу, а најдуже на две године. 

Секретар и административно-финансијско особље 

Члан 42. 
За обављање послова секретара радни однос може се засновати са лицем које 

има 
- Високо образовање у области правних наука на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 
2005. године; 

- Високо образовање у области правних наука на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.септембра 2005. године. 

За обављање послова радног места секретара може се засновати радни однос са: 
1. лицем са положеним испитом за секретара установе или другим одговарајућим 

испитом, 
2. приправником, 
3. лицем без положеног испита за секретара или другог одговарајућег испита, које 

је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж секретара, односно краће 
од годину дана, под условима и на начин утврђеним за приправнике, 

4. лицем које заснива радни однос на неодређено време, или на одређено време 
док не положи испит за секретара установе или други одговарајући испит, а најдуже на 
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две године. 
Са секретаром - приправником радни однос се заснива на неодређено време, или на 

одређено време док не положи испит за секретара установе или други одговарајући 
испит, а најдуже на две године. 

Члан 43. 
За обављање послова дипломираног економисте за финансијско-рачуводствене 

послове радни однос може се засновати са лицем које има: 
- Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године; 

- Високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године. 

Члан 44. 
За обављање послова референта за првне, кадровске и административне 

послеве, радни однос се може засновати са лицем које, поред испуњености свих других 
прописаних услова за заснивање радног односа, има стечено средње образовање и то: 
економски техничар, пословни администратор, правно-пословни техничар, 
финансијски администратор или финансијски техничар. 

Техничар одржавања информационих система и технологија 

Члан 45 
За обављање послова на одржавању рачунара радни однос се може засновати са 

лицем које, поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног 
односа, има стечено средње образовање четврти степен стручне спреме из подручја 
рада електротехника, образовни профили из области информационо комуникационих 
технологија. 

Помоћно-техничко особље 

Члан 46. 
За обављање послова домара радни однос се може засновати с лицем које, поред 

испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има средње 
образовање и положен стручни испити за послове руковања постројењем у 
котларници.  

За обављање послова Техничар инвестиционог/техничког одржавања – 
одржавања уређаја и опреме радни однос се може засновати с лицем које, поред 
испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има средње 
образовање.  

За обављање послова чистача/ица радни однос се може засновати с лицем које, 
поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има 
основно образовање. 

Услови за рад 

Члан 47. 
Сви запослени за све време рада морају испуњавати услове за заснивање радног 

односа у Школи, чија се испуњеност може повремено проверавати. 

Члан 48. 
Поред испуњености услова за заснивање радног односа за све време рада у 

Школи, наставници и стручни сарадници морају да у прописаном року стекну дозволу 
за рад, односно лиценцу, у складу са Законом и подзаконским актом. 
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