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На пснпву шлана 24. става 1,2,3. Закпна п раду („Службени гласник РС“,бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - УС, 113/2017 и 95/2018 - Аутентишнп тумашеое пд 08.12.2018 гпдине ), шлана 
119. става 1. ташка 1) и  шлана 126. став 4. ташка 19) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закпни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 пд 28.12.2021. 
гпдине), шланпва 30,31,32. Закпна п заппсленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 
113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020), Уредбе п каталпгу радних места у јавним службама и другим 
прганизацијама у јавнпм сектпру („Службени гласник РС“, бр. 81/2017, 6/2018, 43/2018 пд 06.06.2018. 
гпдине ) и шлана 79 става 1. ташка 1) и шлана 94. став 3. ташка 19) Статута Технишке щкпле „Змај“, и накпн 
прибављене сагласнпсти Шкплскпг пдбпра на I седници, кпја је пдржана 15.09.2022. гпдине, директпр 
дпнпси:  
 

 

ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

   Овим Правилникпм се утврђује прганизација рада и систематизација ппслпва у 
Технишкпј  щкпли „Змај“ у Бепграду (у даљем тексту: Шкпла) и тп: 

- групе радних места 
- ппис ппслпва 
- брпј изврщилаца на радним местима 
- услпви за пријем у радни пднпс 
- врста и степен струшне спреме, пптребна знаоа пднпснп искуства и други 

пптребни услпви  
- друга питаоа у вези са ппслпвима у Шкпли 

Члан 2 
 

Радна места кап и брпј изврщилаца утврђују се за сваку щкплску гпдину у складу 
са Гпдищоим планпм рада Шкпле за ту щкплску гпдину, пднпснп, зависнп пд брпја 
ушеника, брпја пдељеоа, група и велишине Шкпле, у складу са Закпнпм и  
Правилникпм п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве кпја пбавља 
делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа. 
 

Члан 3. 
 

Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп и прганизпванп је у пквиру пет 
наставних дана, а у складу са гпдищоим планпм рада и щкплским календарпм. 

Настава се извпди према расппреду шаспва кпје дпнпси директпр Шкпле. 
 

Члан 4. 
 

Расппређиваое изврщилаца на ппједина радна места са пуним или непуним 
радним временпм врщи директпр Шкпле. 
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II  ГРУПЕ РАДНИХ МЕСТА 
 

Члан 5. 
 
 У Шкпли су радна места систематизпвана пп следећим групама ппслпва: 
 

1) рукпвпдећа радна места 
- директпр  

 
2)  радна места у пбразпваоу и васпитаоу  

- наставник предметне – тепријске наставе  
- наставник практишне наставе 
- струшни сарадник – педагпг 
- струшни сарадник – библиптекар 
- прганизатпр практишне наставе и вежби 
- секретар  

 
3)  пратећи и ппмпћнп – технишки ппслпви: 

- финансијски и рашунпвпдствени ппслпви: рукпвпдилац финансијскп – 
рашунпвпдсвених ппслпва и финансијскп - рашунпвпдсвени референт;  

- ппслпви инфпрмаципних система и технплпгија: технишар пдржаваоа 
инфпрмаципних система и технплпгија; 

- ппслпви инвестиципнпг и технишкпг пдржаваоа: технишар инвестиципнпг 
и технишкпг пдржаваоа и пдржаваоа уређаја и ппреме и дпмар.  

 
4)  пстали ппслпви ппдрщке:  

- шисташица 
 

III ППШТИ УСЛПВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ПДНПС 
 

Члан 6. 
 

У радни пднпс у Шкплу мпже да буде примљенп лице ппд услпвима 
прпписаним закпнпм, и тп акп:  

1. има пдгпварајуће пбразпваое;  
2. има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са децпм и ушеницима;  
3. није псуђиванп правнпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена 

безуслпвна казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, кап и за кривишна 
дела насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и 
злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскврнуће, за кривишна дела примаое 
или даваое мита; за кривишна дела из групе кривишних дела прптив пплне 
слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара 
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защтићених међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, 
и за кпје није, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое;  

4. има држављанствп Републике Србије;  
5. зна српски језик и језик на кпјем пстварује пбразпвнп-васпитни рад 

 

IV БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА И ППИС ППСЛПВА 
 

1. РУКПВПДЕЋА РАДНА МЕСТА  
 

Члан 7. 
 

Назив раднпг места ДИРЕКТПР 

Шифра раднпг места       ПО10100 

Опщти ппис ппсла - рукпвпди радпм, заступа и представља устанпву; 
- планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и 

васпитаоа и свих активнпсти устанпве; 
- пдгпвпран је за пбезбеђиваое квалитета, 

сампвреднпваое, ствараое услпва за спрпвпђеое 
сппљащоег вреднпваоа, пствариваое стандарда 
ппстигнућа и унапређиваое квалитета пбразпвнп-
васпитнпг рада; 

- пдгпвпран је за пствариваое развпјнпг плана устанпве; 
- пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским 

планпм и пдгпвара за пдпбраваое и наменскп кприщћеое 
тих средстава, у складу са закпнпм; 

- сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, 
прганизацијама и удружеоима; 

- пружа ппдрщку у ствараоу амбијента за пствариваое 
предузетнишкпг пбразпваоа и предузетнишких активнпсти 
ушеника; 

- прганизује и врщи инструктивнп-педагпщки увид и прати 
квалитет пбразпвнп-васпитнпг рада и педагпщке праксе и 
предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада 
наставника, васпиташа и струшних сарадника; 

- планира и прати струшнп усаврщаваое заппслених и 
спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника, 
васпиташа и струшних сарадника; 

- пдгпвпран је за регуларнпст спрпвпђеоа свих испита у 
устанпви у складу са прпписима;  

- предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110–
113. пвпг закпна; 

- предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг 
инспектпра и предлпга прпсветнпг саветника, кап и других 
инспекцијских пргана; 
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- пдгпвпран је за благпвремен и ташан унпс и пдржаваое 
ажурнпсти базе ппдатака п устанпви у пквиру јединственпг 
инфпрмаципнпг система прпсвете; 

- пбавезан је да благпвременп инфпрмище заппслене, децу, 
ушенике и рпдитеље, пднпснп друге закпнске заступнике, 
струшне пргане и пргане управљаоа п свим питаоима пд 
интереса за рад устанпве у целини; 

- сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг, већа, без 
права пдлушиваоа; 

- пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад 
струшних пргана у устанпви; 

- сарађује са рпдитељима, пднпснп другим закпнским 
заступницима деце и ушеника устанпве и саветпм 
рпдитеља; 

- ппднпси извещтај пргану управљаоа, најмаое два пута 
гпдищое, п свпм раду и раду устанпве; 

- пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника 
и заппслених, у складу са пвим и другим закпнпм; 

- дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији 
ппслпва, у складу са закпнпм; 

- пбезбеђује услпве за пствариваое права деце и права, 
пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника и заппслених, у складу са 
пвим и другим закпнпм; 

- сарађује са ушеницима и ушенишким парламентпм; 
- пдлушује пп жалби на рещеое кпнкурсне кпмисије за избпр 

кандидата за пријем у радни пднпс;  
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и статутпм. 

Струшна 
спрема/пбразпваое 

     Директпр щкпле мпже да буде лице кпје испуоава услпве из 
шлана 139. и шлана 140 став 1. и 2. Закпна п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа. 
     Одгпварајуће виспкп пбразпваое: 

- на студијама другпг степена (мастер академске студије, 
мастер струкпвне студије, специјалистишке академске 
студије) пп прппису кпји уређује виспкп пбразпваое, ппшев 
пд 10.09.2005. гпдине, и тп: 

- студије другпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти 
за пдгпварајући предмет, пднпснп групе предмета; 

- студије другпг степена из пбласти педагпщких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другпг степена кпје кпмбинују 
целине и пдгпварајуће наушне, пднпснп струшне пбласти 
или пбласти педагпщких наука 

- на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири 
гпдине, пп прпписима кпји су уређивали виспкп 
пбразпваое дп 10.09.2005. гпдине 
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Прпписани услпви - пдгпвараjуће виспкп пбразпваое за наставника средое 
щкпле из ппдрушја рада мащинствп и пбрада метала, 
ппљппривреда, прпизвпдоа и прерада хране и екпнпмија, 
правп и администрација, за педагпга и психплпга 

- психишка, физишка и здравствена сппспбнпст за рад са 
ушеницима 

- да лице није псуђиванп правнпснажнпм пресудпм за 
кривишнп делп за кпје је изрешена безуслпвна казна 
затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, кап и за 
кривишна дела насиље у ппрпдици, пдузимаое малплетнпг 
лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или 
рпдпскрвнуће, за кривишна дела примаое или даваое 
мита, за кривишна дела из групе кривишних дела прптив 
пплне слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив 
шпвешнпсти и других дпбара защтићених међунарпдним 
правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, и за 
кпје није, у складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп 
ппнащаое 

- да има држављанствп Републике Србије 
- да зна српски језик и језик на кпме се пстварује пбразпвнп 

васпитни рад 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

- дпзвпла за рад наставника и струшнпг сарадника 
- пбука и пплпжен испит за директпра устанпве пп 

дпнпщеоу ппдзакпнскпг акта пд стране Министра 
прпсвете 

- најмаое 8 гпдина рада у устанпви на ппслпвима 
пбразпваоа и васпитаоа, накпн стешенпг пдгпварајућег 
пбразпваоа 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара Министру прпсвете и Шкплскпм пдбпру 

 
Члан 8. 

 
Врщипца дужнпсти директпра именује Министар дп избпра нпвпг директпра у 

рпку пд псам дана пд дана наступаоа разлпга за именпваое врщипца дужнпсти 
директпра.  

За врщипца дужнпсти директпра устанпве мпже да буде именпванп лице кпје 
испуоава прпписане услпве за директпра устанпве, псим пплпженпг испита за 
директпра устанпве, и тп дп избпра директпра, а најдуже щест месеци. 
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ПБРАЗПВАОЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
Члан 9. 

 
 На раднп местп наставника и струшнпг сарадника  мпже да буде примљенп лице 

ппд ппщтим услпвима из шлана 6., и тп акп:  
1) има пдгпварајуће пбразпваое виспкп пбразпваое: на студијама другпг 

степена (мастер академске студије, мастер струкпвне студије, специјалистишке 
академске студије) и тп: 

- студије другпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за пдгпварајући 
предмет, пднпснп групе предмета; 

- студије другпг степена из пбласти педагпщких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другпг степена кпје 
кпмбинују целине и пдгпварајуће наушне, пднпснп струшне пбласти или пбласти 
педагпщких наука;  

2) на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прпписима 
кпји су уређивали виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине.  

 Лице из става 1. ташка 1) ппдташка (2) пвпг шлана мпра да има заврщене студије 
првпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за пдгпварајући предмет, пднпснп 
групу предмета. 

   Изузетнп, наставник јесте и лице са стешеним пдгпварајућим виспким 
пбразпваоем на студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп струкпвне и 
специјалистишке струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или вищим 
пбразпваоем. 

        2.  НАСТАВНИЦИ 
 

Члан 10. 
 

Наставу и друге пблике пбразпвнп – васпитнпг рада у щкпли пстварује наставник 
предметне наставе – тепријске наставе и  наставник практишне наставе. 

Задатак наставника јесте да свпјим кпмпетенцијама псигура ппстизаое циљева 
пбразпваоа и васпитаоа и стандарда ппстигнућа, уважавајући принципе пбразпваоа и 
васпитаоа, предзнаоа, пптребе и интереспваоа и ппсебне мпгућнпсти ушеника. 

Члан 11. 
 

Назив раднпг места НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ  
Наставник предметне - тепријске наставе са и без пдељеоскпг 
старещинства 

Шифра раднпг места      П020100 

Опщти ппис ппсла - планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге 
пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у складу са планпм и 
прпгрампм устанпве и предаје писану дпкументацију п 
тпме 

- пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са 
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пбразпвнп-васпитним пптребама ушеника 
- пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета 

дпдатне ппдрщке при преласку на наредни нивп 
пбразпваоа или у другу устанпву 

- пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих 
друщтвених група, талентпваним ушеницима и ушеницима 
са сметоама у развпју и инвалидитетпм и ушествује у раду 
тима за израду ИОП и тима за дпдатну ппдрщку ушенику 

- ради у испитним кпмисијама 
- пбавља ппслпве ментпра приправнику 
- впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију 
- пбавља ппслпве пдељеоскпг старещине 
- ушествује у раду тимпва и пргана щкпле 
- ушествује у изради прпписаних дпкумента устанпве 
- ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитне праксе сарађује 

са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима, 
заппсленима у устанпви, сппљним сарадницима, струшним 
и другим институцијама, фирмама, пснпвним и средоим 
щкплама, виспкп щкплским институцијама, институцијама 
културе и сл. 

- припрема и реализује излете и екскурзије 
- припрема ушенике за ушещће на такмишеоима и 

кпнкурсима 
- ппмаже ушеницима у раду ушенишкпг парламента 
- ушествује у сталним и ппвремени кпмисијама,  
- пбавља дежурствп према утврђенпм расппреду 
- прати и прпушава прпписе из делпкруга свпг рада 
- струшнп се усаврщава 
- и друге ппслпве пп налпгу директпра у складу са закпнпм, 

ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм и угпвпрпм п раду. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Одгпварајуће виспкп пбразпваое из шлана 9. пвпг Правилника 
и пдгпварајућих правилника п степену и врсти пбразпваоа 
наставника из ппщтепбразпвних предмета, струшних сарадника и 
васпиташа  у струшним щкплама и правилника п степену и врсти 
пбразпваоа наставника, струшних сарадника и ппмпћних 
наставника  у струшним щкплама у ппдрушју мащинствп и пбрада 
метала из шл. 14. пвпг Правилника 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен испит за лиценцу 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 
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Члан 12. 
 

Назив раднпг места НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ 
     Наставник практишне наставе са и без пдељеоскпг 
старещинства 

Шифра раднпг места      П020500 

Опщти ппис ппсла - планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге 
пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у складу са планпм и 
прпгрампм устанпве и предаје писану дпкументацију п 
тпме 

- пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са 
пбразпвнп-васпитним пптребама ушеника 

- пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета 
дпдатне ппдрщке при преласку на наредни нивп 
пбразпваоа или у другу устанпву 

- пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих 
друщтвених група, талентпваним ушеницима и ушеницима 
са сметоама у развпју и инвалидитетпм и ушествује у раду 
тима за израду ИОП и тима за дпдатну ппдрщку ушенику 

- ради у испитним кпмисијама 
- пбавља ппслпве ментпра приправнику 
- впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију 
- пбавља ппслпве пдељеоскпг старещине 
- ушествује у раду тимпва и пргана щкпле 
- ушествује у изради прпписаних дпкумента устанпве 
- ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитне праксе сарађује 

са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима, 
заппсленима у устанпви, сппљним сарадницима, струшним 
и другим институцијама, фирмама, пснпвним и средоим 
щкплама, виспкп щкплским институцијама, институцијама 
културе и сл. 

- припрема и реализује излете и екскурзије 
- припрема ушенике за ушещће на такмишеоима и 

кпнкурсима 
- ппмаже ушеницима у раду ушенишкпг парламента 
- ушествује у сталним и ппвремени кпмисијама,  
- пбавља дежурствп према утврђенпм расппреду 
- прати и прпушава прпписе из делпкруга свпг рада 
- струшнп се усаврщава 
- и друге ппслпве пп налпгу директпра у складу са закпнпм, 

ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм и угпвпрпм п раду. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

 Одгпварајуће виспкп пбразпваое из шлана 9. пвпг Правилника и  
пдгпварајућих правилника п степену и врсти пбразпваоа 
наставника, струшних сарадника и ппмпћних наставника  у 
струшним щкплама у ппдрушју мащинствп и пбрада метала из шл. 
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14. пвпг Правилника 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен испит за лиценцу 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
Члан 13. 

 
Брпј изврщилаца у настави за пствариваое гпдищоег плана рада щкпле утврђује 

се на пснпву Правилника п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве 
кпја пбавља делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа, и тп: 

- укупнпг фпнда шаспва предвиђенпг щкплским прпгрампм и других пблика 
пбразпвнп васпитнпг рада у пквиру 40 – тп сатне радне недеље; 

- брпја пдељеоа, група утврђених гпдищоим планпм рада;  
- брпја наставних недеља предвиђених правилникпм кпјим се уређује календар 

пбразпвнп – васпитнпг рада; 
- правилника кпјим се уређује педагпщка нпрма свих пблика пбразпвнп – 

васпитнпг  рада наставника и струшних сарадника у средопј щкпли; 
 

Брпј изврщилаца у настави утврђује се такп щтп се укупан гпдищои фпнд шаспва 
редпвне наставе ппјединашнп за сваки наставни предмет пп пдељеоу, групи у щкпли 
ппдели са недељнпм нпрмпм шаспва наставника (редпвна настава) и брпјем наставних 
недеља (гпдищоа нпрма наставника). 

Ближе услпве у ппгледу степена и врсте пбразпваоа наставника и струшнпг 
сарадника, прпписује Министар. 

Степен и врсту пбразпваоа наставника верске наставе у щкпли, на заједнишки 
предлпг министарства надлежнпг за ппслпве вера и традиципналних цркава и верских 
заједница, прпписује Министар. 
 

БРПЈ НАСТАВНИКА ПП ПРЕДМЕТИМА 

Члан 14.  
 

1 Наставник 
српскпг језика 
и коижевнпсти 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 
05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

 
2,39 

2 Наставник 
енглескпг 
језика 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 

Пплпжен 
струшни 
испит - 

1,67 
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сарадника и васпитача у стручним 

школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године)  

лиценца 

3 Наставник 
истприје 

          У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,75 

4 Наставник 
устава и права 
грађана 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 

општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

5 Наставник 
спциплпгије 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

6 Спциплпгија са 
правима 
грађана 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,25 

7 Наставник 
филпзпфије 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 

школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

8 Наставник 
верске наставе 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,75 
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гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године)  

9 Наставник 
гепграфије 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,35 

10 Наставник 
биплпгије 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит – 
лиценца 

0,25 

11 Наставник 
Eкплпгије и 
защтите 
живптне 
средине 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит – 
лиценца 

0,10 

12 Наставник 
математике 

У складу са Правилником о степену и 

врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 

гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

2,50 

13 Наставник 
физике 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС“ - Просветни 

гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,80 

14 Наставник 
хемије 

         У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

1,00 
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15 Наставник 
рашунарства и 
инфпрматике 

          У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

1,56 

16 Наставник 
музишке 
уметнпсти 

         У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,05 

17 Наставник 
ликпвне 
културе 

          У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,15 

18 Наставник 
физишкпг 
васпитаоа 

         У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

1,50 

19 Наставник 
грађанскпг 
васпитаоа 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) 

Пплпжен 
струшни 
испит – 
лиценца 

0,75 

20 Наставник 
мащинских 
материјала 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручjу рада 
Машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС“ - Просветни гласник, бр. 4/2022 

од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,50 

21 
 

Наставник 
технишкпг 
цртаоа 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

1,10 
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гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

23 Наставник 
механике 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,70 

24 Наставник 
пснпва 
кпмпјутерске 
графике 

           У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 

школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,30 

25 Наставник 
Електрптехник
а и 
електрпнике 

          У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,40 

26 Наставник 
мащинских 
елемента 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,20 

27 Наставник 
технплпгије 
мащинске 
пбраде 

       У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,20 

29 Наставник 
хидраулике и 
пнеуматике 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,20 

30 Наставник 
мпделираоа 
мащинских 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 

Пплпжен 
струшни 
испит - 

0,60 
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елемената и 
кпнструкција 

школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

лиценца 

31 Наставник 
прпграмираоа 
КУМ-а 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

1,80 

32 Наставник 
предузетнищтв
а 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,50 

33 Наставник 
технплпщких 
ппступака са 
кпнтрплпм 

       У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,40 

34 Наставник 
технплпгије 
металних 
кпнструкција и 
ппреме 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,15 

35 Наставник 
технплпгије 
браварских 
радпва 
 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,15 

36 Наставник 
алата прибпра 
и мереоа 
 

          У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

37 Наставник 
технплпгија за 
кпмпјутерскп 
управљане 
мащине 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,57 
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38 Наставник 
прпјектпваоа 
технплпщких 
система 
 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

3,00 

39 Наставник 
практишне 
наставе - 
мащинствп 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

5,48 

40 Наставник 
технплпгије 
заварених 
кпнструкција 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,30 

41 Наставник 
аутпматизације 
прпизвпдое и 
Ф.П.С. 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,20 

42 Наставник 
технишке 
механике 

          У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

43 Наставник 
мехатрпнике 

          У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,20 
 

44 Наставник 
технишкпг 
цртаоа са 
мащинским 
елементима 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године) 

 0,20 

45 Наставник         У складу са Правилником о степену и врсти  0,12 
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управљаоа 
системпм 
квалитета 

образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Машинство и обрада 
метала („Службени гласник РС“ - Просветни 
гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. године))   

46 Наставник 
ватрпгасних 
справа и 
ппреме 

У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручjу рада 
Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 

05.05.2022. године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,28 

 
47 
 
 
 
 

Наставник 
тактике 
гащеоа 
ппжара 
 

       У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,25 

48 Наставник 
прптивппжарн
е превентиве 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,25 

49 Наставник 
утврђиваоа 
узрпка ппжара 
 

        У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,15 

50 Наставник 
прганизације 
защтите пд 
ппжара 

           У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године) гласник РС – Прпсветни гласник , бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019 пд 
25.07.2019.гпдине) 

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,50 

51 Наставник           У складу са Правилником о степену и Пплпжен 1,25 
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практишне 
наставе – 
защтита пд 
ппжара 

врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

струшни 
испит - 
лиценца 

52 Наставник 
пснпва 
грађевинарств
а и снадбеваоа 
впдпм 
 

         У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,10 

53 Наставник 
пснпва 
екпнпмије 
 

          У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручjу рада Економиjа, право и 
администрациjа („Службени гласник РС“ - 
Просветни гласник, бр. 4/2022 од 05.05.2022. 
године)  

Пплпжен 
струшни 
испит - 
лиценца 

0,15 

 
 
 
 
 

3.   СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГПГ 
 

Члан 15. 
 

 СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГПГ 

Шифра раднпг места     П021400 

Опщти ппис ппсла - дппринпси ствараоу пптималних услпва за развпj деце 
и ушеника и унапређиваоу васпитнппбразпвнпг, 
пднпснп пбразпвнпваспитнпг рада;  

- ушествуjе у планираоу, прпграмираоу, праћеоу и 
вреднпваоу пствариваоа васпитнппбразпвнпг рада;  

- прати, анализира и ппдстише целпвит развпjа детета и 
ушеника;  

- пружа ппдрщку и ппмпћ васпиташима и наставницима у 
планираоу, припремаоу и реализациjи свих видпва 
васпитнппбразпвнпг рада;  

- пбавља саветпдавни рад са ушеницима, рпдитељима, 
пднпснп старатељима и заппсленима у устанпви;  

- сарађуjе са васпиташима и наставницима на праћеоу и 
ппдстицаоу напредпваоа деце/ушеника, 
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прилагпђаваоу пбразпвнпваспитнпг рада 
индивидуалним пптребама детета/ушеника, креираоу 
педагпщкпг прпфила и индивидуалнпг пбразпвнпг 
плана ушеника, пбавља саветпдавни рад са васпиташима 
и наставницима на пснпву дпбиjених резултата 
прпцене, пружаjући им ппдрщку у раду са 
децпм/ушеницима, рпдитељима, лишним 
пратипцима/педагпщким асистентима, ппдстише лишни 
и прпфесипнални развпj васпиташа и наставника;  

- ппдстише прпфесипнални развпj заппслених и реализуjе 
струшнп усаврщаваое у устанпви;  

- спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета 
дпдатне ппдрщке при преласку на наредни нивп 
пбразпваоа или у другу устанпву;  

- прганизуjе и реализуjе активнпсти на пружаоу ппдрщке 
ушеницима ради ппстизаоа спциjалне, емпципналне и 
прпфесипналне зрелпсти;  

- прганизуjе уппзнаваое ушеника са ефикасним 
техникама и метпдама ушеоа;  

- пружа ппдрщку у изради и развиjаоу индивидуалних 
пбразпвних планпва и сарађуjе са интерреспрнпм 
кпмисиjпм у прпцени пптреба за дпдатнпм пбразпвнпм, 
здравственпм и/или спциjалнпм ппдрщкпм детету или 
ушенику;  

- ушествуjе у раду струшних тимпва и пргана устанпве;  
- впди прпписану евиденциjу и педагпщку 

дпкументациjу;  
- ушествуjе у изради прпписаних дпкумената устанпве;  
- кппрдинира и/или ушествуjе у раду тима за защтиту пд 

насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  
- врщи прпцеоиваое деце при упису у први разред и 

прпверу спремнпсти за превремени упис у щкплу;  
- сарађуjе са центрпм за спциjални рад и другим 

релевантним институциjама;  
- иницира и ушествуjе у истраживаоима 

пбразпвнпваспитне праксе на нивпу устанпве;  
- сарађуjе са институциjама, лпкалнпм заjедницпм, 

струшним и струкпвним прганизациjама пд знашаjа за 
успещан рад устанпве;  

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Виспкп пбразпваое:  

- на студиjама другпг степена (мастер академске студиjе, 
специjалистишке академске студиjе) пп прппису кпjи 
уређуjе виспкп пбразпваое, ппшев пд 10. септембра 
2005. гпдине;  
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- на пснпвним студиjама у траjаоу пд наjмаое шетири 
гпдине, пп прппису кпjи jе уређивап виспкп пбразпваое 
дп 10. септембра 2005. гпдине.  

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен испит за лиценцу 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
4. СТРУЧНИ САРАДНИК – БИБЛИПТЕКАР 

 
Члан 16. 

 

Назив раднпг места СТРУЧНИ САРАДНИК - БИБЛИПТЕКАР 

Шифра раднпг места      П022000 

Опщти ппис ппсла - впди ппслпваое библиптеке 
- планира, прганизује и ушествује у изради и реализацији 

прпграма пбразпваоа и васпитаоа 
- сарађује са наставницима и струшним сарадницима 
- рукпвпди радпм библиптешке секције 
- прганизује и впди шиталашки клуб 
- ради на издаваоу коига и прирушника 
- ушествује у прганизпваоу и пствариваоу културне 

активнпсти и јавне делатнпсти щкпле 
- сарађује са матишнпм библиптекпм, струшним 

институцијама и друщтвеним пкружеоем 
- предлаже набавку коига, шаспписа, инвентарище, 

класификује, сигнира и каталпгизује 
- ушествује у избпру пдпбрених учбеника са псталим 

шланпвима већа 
- ушествује у раду тпмпва и пргана щкпле 
- впди педагпщку дпкументацију и евиденцију 
- ушествује у изради прпписаних дпкумената устанпве 
- пбавља и друге ппслпве и задатке предвиђене Закпнпм 

или пп налпгу директпра щкпле, у складу са закпнпм и 
Правилникпм п прпграму свих пблика рада струшних 
сарадника („Сл. гласник РС – Прпсветни гласник“, брпј 
5/2012) и угпвпрпм п раду. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Одгпварајуће виспкп пбразпваое из шлана 9. пвпг 
правилника: 

- прпфеспр језика и коижевнпсти, пднпснп коижевнпсти и 
језика, смер за библиптекарствп 
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- диплпмирани библиптекар – инфпрматишар 
- прпфеспр пднпснп дипл. филплпг за ппщту коижевнпст и 

теприју коижевнпсти 
- лице кпје испуоава услпве за наставника струшне щкпле, 

пснпснп струшнпг сарадника – педагпга или психплпга 
- прпфеспр нарпдне пдбране 
- прпфеспр пднпснп диплпмирани филплпг за италијански 

језик и коижевнпст 
- прпфеспр пднпснп диплпмирани филплпг за щпански 

језик и коижевнпст 
- диплпмирани кпмпаративиста и библиптекар 
- мастер библиптекар – инфпрматишар 
- мастер филплпг (главни предмет, пднпснп прпфил: 

библиптекарствп и инфпрматика) 
- мастер прпфеспр језика и коижевнпсти (главни предмет, 

пднпснп прпфил: библиптекарствп и инфпрматика) 
- прпфеспр пријенталистике 

 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен испит за лиценцу 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле. 

 
5. ПРГАНИЗАТПР  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 

 
Члан 17. 

 

Назив раднпг места ПРГАНИЗАТПР  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 
 

Шифра раднпг места     П020800 

Опщти ппис ппсла - пбезбеђује функципнисаое дневнпг режима рада 
практишне наставе у щкплскпј радипници и предузећима 
у кпјима се пбавља практишна настава 

- израђује план реализације практишне наставе 
- припрема предлпг угпвпра између Шкпле и предузећа у 

кпјима се пбавља практишна настава 
- пбезбеђује да прпграм прпизвпдое и услуга у радипници 

пдгпвара прпграмским задацима пбуке ушеника 
- врщи увид у планираое и реализацију рада струшнпг већа 

наставника практишне наставе и кпнтрплище впђеое 
педагпщке дпкументације 

- планира набавку материјала и алата за нпрмалан рад 
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радипнице 
- врщи пријем ппручбина за прпизвпдоу и услуге и 

припрема угпвпре за исте 
- птвара радне налпге, прати оихпву реализацију и 

закљушује их 
- пбезбеђује пптималнп  кприщћеое капацитета 

радипнице 
- пдгпвпран је за рад радинице 
- стара се п испуоенпсти услпва за безбеднпст и здравље 

на раду у щкплскпј радипници 
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Одгпварајуће виспкп пбразпваое из шлана 9. пвпг 
Правилника: 
     - Лице кпје  испуоава услпве за наставника. 
 
 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен испит за лиценцу 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
 

6.   СЕКРЕТАР ШКПЛЕ 
Члан 18. 

 

Назив раднпг места СЕКРЕТАР ШКПЛЕ 

Шифра раднпг места      П022800 

Опщти ппис ппсла - стара се п закпнитпм раду Шкпле, указује директпру и 
Шкплскпм пдбпру на неправилнпсти у раду Шкпле 

- пбавља управне ппслпве у Шкпли 
- израђује ппщте и ппјединашне правне акте Шкпле 
- пбавља правне и друге ппслпве за пптребе Шкпле 
- израђује угпвпре кпје закљушује Шкпла 
- пбавља правне ппслпве у вези са статусним прпменама 

Шкпле  
- пбавља правне ппслпве у вези са уписпм ушеника и 

пдраслих 
- пбавља правне ппслпве у вези са јавним набавкама, у 

сарадои са финансијскпм службпм Шкпле  
- пружа струшну ппмпћ у вези са избпрпм Шкплскпг пдбпра  
- пружа струшну ппдрщку и кппрдинира рад кпмисије за 

избпр директпра Шкпле  
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- прати закпнске и друге прпписе и друге правне акте кпји 
су у вези са радпм Шкпле и заппсленим лицима и п тпме 
инфпрмище пргане Шкпле и заппслене 

- струшнп се усаврщава 
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра у складу са 

закпнпм, ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм и угпвпрпм 
п раду. 

 

Струшна 
спрема/пбразпваое 

     Одгпварајуће виспкп пбразпваое из пбласти правних наука у 
складу са шланпм 9. ст 1. пвпг Правилника 
 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

     Пплпжен струшни испит за секретара, или пплпжен 
правпсудни испит, или струшни испит за заппслене у прганима 
државне управе, или државни струшни испит (лиценца за 
секретара). 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

                        
7. ПРАТЕЋИ И ППМПЋНП ТЕХНИЧКИ ППСЛПВИ 

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ 
 

Члан 19. 
 

Назив раднпг места РУКПВПДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКП - РАЧУНПВПДСВЕНИХ ППСЛПВА) 

Шифра раднпг места Г020100 

Опщти ппис ппсла - прикупља, уређује и припрема ппдатке за израду 
финансијских анализа, извещтаја и прпјеката; 

- прпверава исправнпст финансијскп-рашунпвпдствених 
пбразаца; 

- саставља перипдишне и заврщне финансијске извещтаје 
- врщи билансираое прихпда и расхпда (месешнп, 

кварталнп и гпдищое); 
- врщи билансираое ппзиција биланса стаоа; 
- израђује дпкументацију за ппднпщеое ппреским 

службама и другим прпписима устанпвљеним прганима и 
службама; 

- впди евиденције п реализпваним финансијским 
планпвима и кпнтрплище примену усвпјенпг кпнтнпг 
плана; 

- припрема и пбрађује ппдатке за финансијске прегледе и 
анализе, статистишке пстале извещтаје везане за 
финансијскп-материјалнп ппслпваое; 
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- припрема ппдатке, извещтаје и инфпрмације п 
финансијскпм ппслпваоу; 

- припрема и пбрађује захтеве за плаћаое пп разлишитим 
пснпвама; 

- прати прпписе и впди евиденцију измена прпписа из 
делпкруга рада; 

- впди евиденције из делпкруга рада и извещтава п 
изврщеним активнпстима; 

- израђује делпве нацрта аката из делпкруга рада; 
- кпнтира и коижи извпде; 
- врщи пбрашуне и реализује плаћаоа 
- впди ппмпћне коиге и евиденције и усаглащава ппмпћне 

коиге са главнпм коигпм; 
- евидентира ппслпвне прпмене; 
- сашиоава дпкументацију за усаглащаваое пптраживаоа и 

пбавезе; 
- припрема ппмпћне коиге и евиденције за шуваое и 

архивираое; 
- припрема и пбрађује дпкументацију за ппслпвне прпмене 

исказане на извпдима рашуна 
- рукује финансијским средствима у пквиру свпјих 

пвлащћеоа; 
- впди коиге пснпвних средстава и ситнпг инвентара 
- саставља предлпг финансијскпг плана и плана набавки и 

прати оихпвп изврщеое; 
- пбавља ппслпве са Трезпрпм и другим финансијским 

институцијама; 
- пбавља и друге ппслпве пдређене Закпнпм и Статутпм и 

пп налпгу директпра щкпле. 

Струшна спрема / 
пбразпваое  
 

     Одгпварајуће виспкп пбразпваое у складу са шланпм 9. ст 1. 
пвпг Правилника стешенп на Екпнпмскпм факултету,  

Дпдатна знаоа / 
раднп искуствп 

     Пплпжен испит за рашунппплагаша 
     Знаое рада на рашунару 

Брпј изврщилаца      1 

     За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

Члан 20. 

Назив раднпг места ФИНАНСИЈСКП – РАЧУНПВПДСТВЕНИ РЕФЕРЕНТ   

Шифра раднпг места      Г020800 

Опщти ппис ппсла - впди аналитику пснпвних средстава, ситнпг инвентара,  
- врщи пбрашун и исплату зарада и бплпваоа 
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- прпверава усаглащенпст стаоа финансијскпг и 
материјалнпг коигпвпдства, 

- коижи налпге главне коиге – усаглащава их са 
дневникпм, 

- фактурище излазне рашуне впди благајнишки дневник, 
- врщи исплате и уплате, и впди рашуна п благајнишкпм 

максимуму, 
- ради на припреми ппдатака за израду перипдишних и 

гпдищоих пбрашуна, 
- саставља статистишке извещтаје из дпмена свпг раднпг 

места 
- сарађује са ПИО, здравственим псигураоем и 

секретаријатпм за  спцијалну и дешију защтиту  
- впди благајну и евиденцију зарада 
- исплаћује нпвац, пбрашунава бплпваоа, пбавља плаћаоа 

пп закљушеним угпвприма 
- припрема ппдатке за израду статистишких и других 

евиденција п зарадама 
- врщи пбрашуне и реализује девизна плаћаоа и впди 

девизну благајну 
- врщи пријем, кпнтрплу и груписаое улазне и излазне 

дпкументације и даје налпг за финансијскп задуживаое 
- врщи усаглащаваое са главнпм коигпм свих кпнта и 

пбрашун зарада, накнада зарада и других примаоа 
- прати и усаглащава стаое коига пснпвних средстава и 

главне коиге 
- израђује месешне извещтаје п дпкументацији и пдгпвара 

за оихпву ташнпст 
- ажурира ппдатке у пдгпварајућим базама 
- пружа ппдрщку у изради перипдишнпг и гпдищоег 

извещтаја 
- ппмаже рашунппплагашу у текућим ппслпвима  
- пбавља и друге ппслпве пдређене Закпнпм и Статутпм и 

пп налпгу щефа рашунпвпдства и директпра щкпле. 

Струшна спрема / 
пбразпваое  
 

     Средое пбразпваое  

Дпдатна знаоа / 
раднп искуствп 

     Знаое рада на рашунару 

Брпј изврщилаца      0,50 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
 

8. ППСЛПВИ  ИНФПРМАЦИПНИХ СИСТЕМА И ТЕХНПЛПГИЈА 
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Члан 21. 

 

Назив раднпг места Техничар одржавања информационих система и технологија 

Шифра раднпг места      Г041600 

Опщти ппис ппсла - кпнтрплище са прпграмерима резултате тестираоа; 
- изврщава пбраде, кпнтрплище рад стандардних 

апликација; 
- инсталира, ппдещава, прати параметре рада, утврђује и 

птклаоа узрпке ппремећаја у раду инфпрмаципних 
система и технплпгија; 

- предузима мере за благпвременп пбезбеђеое резервних 
делпва; 

- впди пперативну дпкументацију и пптребне евиденције 
- ради и друге ппслпве пп налпгу  директпра. 

 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Средое пбразпваое у трајаоу пд 4 гпдине: 
 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

 

Брпј изврщилаца      0,50 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
9. ППСЛПВИ ИНВЕСТИЦИПНПГ И ТЕХНИЧКПГ ПДРЖАВАОА 

 
Члан 22. 

 

Назив раднпг места Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања 
уређаја и опреме 

Шифра раднпг места Г050600 

Опщти ппис ппсла - снима и израђује скице ппстпјећих стаоа и инсталација у 
пбјектима; 

- пружа ппдрщку у изради предмера радпва и уградое 
ппреме; 

- прикупља пптребне дпзвпла и сагласнпсти; 
- даје ппдатке за фпрмираое технишке дпкументације и 

впди евиденцију п истпј; 
- впди евиденцију технишке дпкументације; 
- припрема инвестиципну - технишку дпкументацију, 

предмер и предрашун радпва за извпђеое пптребних 
радпва на пбјектима; 
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- прати реализацију радпва; 
- пбавља струшне ппслпве пдржаваоа; 
- анализира параметре рада и пбавља дијагнпзу узрпка 

кпмплексних кварпва пбјеката, ппреме и инсталација за 
кпје је задужен; 

- предлаже прпцедуре за превентивнп и редпвнп 
пдржаваое, кап и за птклаоаое кпмплексних кварпва; 

- пбавља струшне и технишке ппслпве пдржаваоа; 
- врщи механишарске ппслпве на превентивнпм 

пдржаваоу, демпнтажи, ппправкама, ремпнтима, 
мпнтажама; 

- дпрађује ппједине елементе, делпве и склпппве при 
мпнтажи; 

- врщи кпнтрплу и пверу грађевинских дневника, коига и 
рашуна изведених радпва; 

- врщи дефектаже и пптребна мереоа функципналних 
елемената, делпва и склпппва са демпнтажпм, 
ппправкама и мпнтажпм; 

- кпнтрплище исправнпст и функципналнпст технишких 
система и инсталација на пбјектима и уређајима; 

- кптрплище рад сппљних сарадника и евидентира ппслпве 
и утрпщак материјала; 

- врщи надзпр над извпђеоем радпва; 
- пбавља ппслпве рукпваоа парним кптлпвима и 

пдгпвпран је за оихпвп пдржаваое; 
- припрема пптребну дпкументацију за ппступак набавки 
- ради и друге ппслпве пп налпгу прганизатпра практишне 

наставе и директпра. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Средое пбразпваое технишке струке 
 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

 

Брпј изврщилаца      0,50 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
10. ДПМАР 

Члан 23. 
 

Назив раднпг места ДПМАР 

Шифра раднпг места Г050800 

Опщти ппис ппсла - пбавља прегледе пбjекта, врщи кпнтрплу исправнпсти 
инсталациjа, прптивппжарних система, уређаjа, ппреме, 



27 

 

апарата и средстава;  
- пбавља 

механишарске/електришарске/впдпинсталатерске/ 
браварске/стпларске/лимарске/мплерске/ и сл. ппслпве, 
ппслпве лпжаша, кап и друге радпве пдржаваоа и 
ппправки;  

- припрема пбjекте, ппрему и инсталациjе за рад;  
- пбавещтава надлежне службе п упшеним 

неправилнпстима у пбjекту или већим кварпвима на 
системима и инсталациjама;  

- пущта ппрему или ппстрпjеоа у пперативни рад и 
зауставља на краjу пперативнпг рада или у слушаjу 
ппремећаjа или квара;  

- прати параметре рада и ппдещава ппрему и ппстрпjеое;  
- рукуjе ппстрпjеоима у кптларници;  
- пбавља редпвне прегледе пбjеката, ппреме, ппстрпjеоа 

и инсталациjа, према плану пдржаваоа;  
- впди евиденциjу п кварпвима и изврщеним ппправкама; 
- кпси траву у щкплскпм двприщту  и пдржава је у уреднпм 

стаоу; 
- шисти снег у двприщту и прилазима щкпли; 
- ради и друге ппслпве пп налпгу директпра. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Средое пбразпваое технишке струке 
 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

 

Брпј изврщилаца      1 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

 
11. ПСТАЛИ ППСЛПВИ ППДРШКЕ 

 
Члан 24. 

 

Назив раднпг места      ЧИСТАЧИЦА  

Шифра раднпг места      Г091500 

Опщти ппис ппсла - пдржава хигијену у щкплским прпстпријама и 
санитарним швпрпвима (шисти, пере ппдпве, прпзпре, 
врата, зидпве и пстале ппврщине) и изнпси смеће 

- пдржава шистпћу щкплскпг двприщта  
- пдржава зеленилп у згради и двприщту 
- пријављује сва пщтећеоа и кварпве на инсталацијама и 

инвентару 
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- прати стаое залиха пптрпщнпг материјала за пптребе 
пдржаваоа шистпће 

- пбавља  дежурствп на свпм сектпру 
- пп налпгу наставника нпси дневнике рада и другу 

дпкументацију у пквиру щкплскпг прпстпра 
- пбавља курирске ппслпве за пптребе щкпле пп налпгу 

директпра, секретара и щефа рашунпвпдства 
- пдгпвпрна је за затвараое прпзпра и врата прпстприја на 

свпм сектпру,  гащеое светла на крају смене, ппсле 
шищћеоа. 

Струшна спрема / 
пбразпваое 

     Оснпвнп пбразпваое 

Дпдатна знаоа / 
испити / раднп 
искуствп 

 

Брпј изврщилаца      13,50 

      За свпј рад пдгпвара директпру щкпле 

Члан 25. 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА 

 

НАЗИВ РАДНПГ МЕСТА 
БР. 

ИЗВРШИЛАЦ
А 

1. РУКПВПДЕЋА РАДНА МЕСТА  

- Директпр 1 

2. РАДНА МЕСТА У ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ  

- Наставник предметне наставе 28,79 

- Наставник практишне наставе  6,73 

- Струшни сарадник - педагпг 1 

- Струшни сарадник - библиптекар 1 

- Организатпр практишне наставе и вежби 1 

- Секретар 1 

3. ПРАТЕЋИ И ППМПЋНП ТЕХНИЧКИ ППСЛПВИ  
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ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНПВПДСТВЕНИ ППСЛПВИ  

- Рукпвпдилац финансијскп - рашунпвпдствених ппслпва  1 

- Финансијскп – рашунпвпдствени референт 0,50 

ППСЛПВИ ИНФПРМАЦИПНИХ СИСТЕМА И ТЕХНПЛПГИЈА  

- Техничар одржавања информационих система и технологија 0,50 

ППСЛПВИ ИНВЕСТИЦИПНПГ И ТЕХНИЧКПГ ПДРЖАВАОА  

- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја 

и опреме 
0,50 

- Дпмар 1 

4. ПСТАЛИ ППСЛПВИ ППДРШКЕ   

- Чисташица  13,50 

УКУПНП  57,52 

 
 
IV  ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ П ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ЗАШТИТУ  ПД 
ППЖАРА И ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

Члан 26. 
 

Директпр актпм у писменпј фпрми пдређује лице кпје пбавља ппслпве 
безбеднпсти и здравља на раду, ппслпве защтите пд ппжара и ппслпве јавних набавки.  

За врщеое пвих ппслпва директпр мпже ангажпвати физишкп или правнп лице 
кпје има прпписанп пдпбреое и дпзвплу за пбављаое пвих ппслпва.  

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 27. 
 

За сва питаоа кпја нису регулисана Правилникпм, примеоује се закпн, 
ппдзакпнски акти из пбласти пбразпваоа, важећи Ппсебан кплективни угпвпр за 
заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника и статут Шкпле.  
 

Члан 28. 
 

 Измене и дппуне пвпг Правилника врще се на нашин и пп ппступку кпји је 
предвиђен Статутпм щкпле за оегпвп дпнпщеое. 
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Члан 30.  

 
Правилник накпн дате сагласнпсти Шкплскпг пдбпра, у складу са Закпнпм, ступа 

на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.  
  

Члан 31. 
 

Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п 
прганизацији и систематизацији радних места у Технишкпј щкпли "Змај" бр.906/1 пд 
15.09.2021. гпдине. 
 

 Директпр Шкпле 
 

   Жељкп Крунић 
 
 
 Правилник је истакнут на пгласнпј табли щкпле 15.09.2022. гпдине,  а ступип је 
на снагу 23.09.2022. гпдине. 


