
Дел.бр.1529;23.12.2013. 

На пснпву члана 24. ст. 1 - 3. Закпна п раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 

и 32/2013) и чл. 41, 57. став 1. тачка 1) и 62. став 1. тачка 16) Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), директпр 

Оснпвне шкпле „Радпмир Лазић“ у Азаои (у даљем тексту: Ппслпдавац), дана  23.12.2013. гпдине 

дпнеп је 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва Ппслпдавца (у даљем тексту: Правилник), 

утврђују се: 

1) прганизаципни делпви Ппслпдавца; 

2) групе ппслпва кпд Ппслпдавца; 

3) ппис ппслпва; 

4) брпј извршилаца на ппслпвима; 

5) услпви за засниваое раднпг пднпса и за рад; 

6) друга питаоа у вези с ппслпвима кпд Ппслпдавца. 

Члан  2. 

На ппслпвима кпји су утврђени у Правилнику радни пднпс заснива се, пп правилу, за рад с пуним  

радним временпм. 

Изузетнп, на ппјединим ппслпвима радни пднпс се заснива за рад с непуним радним временпм, у 

складу с пдредбама Правилника. 

Члан 3. 

Брпј пспба са инвалидитетпм, кпји је Ппслпдавац дужан да има у раднпм пднпсу, јесте 1, у складу 

са Закпнпм п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппшљаваоу пспба са инвалидитетпм.  

 

 



 

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА 

Члан 4. 

Главни прганизаципни деп Ппслпдавца је матична шкпла – прганизаципни деп у седишту 

Ппслпдавца, пднпснп у Азаои, Улица Милије Батинића  брпј 1. 

Члан 5. 

Остали прганизаципни делпви Ппслпдавца су издвпјена пдељеоа, и тп: 

1) издвпјенп пдељеое у Стублини, и 

2) издвпјенп пдељеое у Влашкпм Дплу. 

Члан 6. 

Организација рада у матичнпј шкпли и у издвпјеним пдељеоима уређена је Правилникпм п 

унутрашопј прганизацији рада Ппслпдавца. 

III. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 

 

1. Групе ппслпва кпд Ппслпдавца 

Члан 7. 

Ппслпви кпд Ппслпдавца систематизпвани су у следеће групе: 

1) директпр, 

2) наставнп пспбље, 

3) административнп-финансијскп пспбље, 

4) ппмпћнп-техничкп пспбље. 

1) Директор 

Члан 8. 

Директпр рукпвпди радпм Ппслпдавца. 

 

 



 

2) Наставно особље 

Члан 9. 

Наставнп пспбље пбавља пбразпвнп-васпитни рад, пднпснп ппслпве кпји се пднпсе на пбразпвнп-

васпитни рад кпд Ппслпдавца. 

Наставнп пспбље, у смислу пдредаба Правилника, чине наставници, стручни сарадници и 

педагпшки асистенти. 

Члан 10. 

Наставници извпде наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада кпд Ппслпдавца. 

Стручни сарадници пбављају стручне ппслпве на унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада кпд 

Ппслпдавца. 

Педагпшки асистенти пружају ппмпћ и дпдатну ппдршку ученицима, у складу с оихпвим 

пптребама и ппмпћ наставницима и стручним сарадницима ради унапређиваоа оихпвпг рада са 

ученицима кпјима је пптребна дпдатна пбразпвна ппдршка. 

Члан 11. 

Ради пбављаоа ппслпва наставнпг пспбља мпже се заснпвати радни пднпс са: 

1) лицем кпје ппседује лиценцу за наставника, пднпснп стручнпг сарадника; 

2) наставникпм или стручним сарадникпм – приправникпм; 

3) лицем без лиценце, кпје испуоава услпве за наставника или стручнпг сарадника, са радним 

стажпм стеченим ван Ппслпдавца, ппд услпвима и на начин утврђеним за приправнике; 

4) лицем кпје заснива радни пднпс на пдређенп  време, ради замене пдсутнпг наставника или 

стручнпг сарадника. 

Лице без лиценце из става 1. тач. 2) – 4) пвпг члана мпже да пбавља ппслпве наставника или 

стручнпг сарадника најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса кпд Ппслпдавца. 

С приправникпм се радни пднпс заснива на непдређенп време, или на пдређенп време дпк не 

пплпжи испит за лиценцу а најдуже на две гпдине. 

Члан 12. 

Ппслпве наставника и стручнпг сарадника кпд Ппслпдавца мпже да пбавља и приправник – 

стажиста. 



Приправник – стажиста савладава прпграм за увпђеое у ппсап и пплагаое испита за лиценцу ппд 

неппсредним надзпрпм наставника или стручнпг сарадника кпји има лиценцу. 

Ппслпдавац и приправник – стажиста закључују угпвпр п стажираоу у трајаоу пд најмаое гпдину, 

а најдуже две гпдине. 

Угпвпрпм из става 3. пвпг члана не заснива се радни пднпс. 

Приправник – стажиста има правп да учествује у раду стручних пргана без права пдлучиваоа и 

нема правп да пцеоује ученике кпд Ппслпдавца. 

На пствариваое права из става 2. пвпг члана схпднп се примеоују закпнске пдредбе кпје се 

пднпсе на приправника. 

3) Административно-финансијско особље 

Члан 13. 

Административнп-финансијске ппслпве кпд Ппслпдавца пбављају: 

1) секретар, 

2) шеф рачунпвпдства, 

3) административни радник. 

Члан 14. 

За пбављаое ппслпва секретара мпже се заснпвати радни пднпс са: 

1) лицем с пплпженим испитпм за секретара устанпве или другим пдгпварајућим испитпм; 

2) приправникпм; 

3) лицем без пплпженпг испита за секретара или другпг пдгпварајућег испита, кпје је радилп краће 

пд времена утврђенпг за приправнички стаж за секретара, пднпснп краће пд гпдину дана, ппд 

услпвима и на начин утврђеним за приправнике; 

4) лицем кпје заснива радни пднпс на пдређенп  време. 

Са секретарпм-приправникпм радни пднпс се заснива на непдређенп време, или на пдређенп 

време дпк не пплпжи испит за секретара устанпве или други пдгпварајући испит, а најдуже на две 

гпдине. 

4) Помоћно-техничко особље 

Члан 15. 

Ппмпћнп-техничке ппслпве кпд Ппслпдавца пбављају: 



1) дпмар, 

2) сервирка, 

3) спремачица. 

 

2. Послови на којима се рад обавља с непуним радним временом 

Члан 16. 

Ппслпви кпд Ппслпдавца на кпјима се рад пбавља с непуним радним временпм су: 

1) Лпгппед 50% пд пунпг раднпг времена, 

2) Библиптекар 50% пд пунпг раднпг времена.  

3. Број извршилаца и опис послова 

1) Директор 

Члан 17. 

Директпр  пбавља ппслпве рукпвпђеоа радпм Ппслпдавца и друге ппслпве, у складу са закпнпм  и 

Статутпм Ппслпдавца. 

Ппслпве директпра пбавља један извршилац. 

2) Наставно особље 

Члан 18. 

Брпј извршилаца на ппслпвима наставника, стручних сарадника  утврђује се гпдишоим планпм 

рада Ппслпдавца за сваку шкплску гпдину 

 

Члан 19. 

Кпд Ппслпдавца ппстпје следеће врсте ппслпва наставника: 

1) наставник разредне наставе; 

2) наставник предметне наставе. 

 

Члан 20. 



Кпд Ппслпдавца ппстпје следећи ппслпви наставника предметне наставе: 

1) наставник Српскпг језика, 

2) наставник Енглескпг  језика, 

3) наставник Францускпг  језика 

4) наставник Немачкпг  језика 

3) наставник Математике, 

4) наставник Физике, 

5) наставник Хемије, 

6) наставник Биплпгије, 

7) наставник Истприје, 

8) наставник Гепграфије, 

9) наставник Техничкпг пбразпваоа, 

10) наставник Музичке културе, 

11) наставник Ликпвне културе, 

12) наставник Инфпрматике, 

13) наставник Физичкпг васпитаоа, 

14) наставник Верске наставе, 

15) наставник Грађанскпг васпитаоа. 

Члан 21. 

Кпд Ппслпдавца ппстпје следећи ппслпви стручних сарадника: 

1) педагпг, 

2) лпгппед, 

3) библиптекар. 

 

Наставник разредне наставе 

Члан  22. 



Наставник разредне наставе: 

1) извпди разредну наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пдељеоу првпг 

пбразпвнпг циклуса, ради пствариваоа циљева пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и стандарда 

ппстигнућа; 

2) учествује у спрпвпђеоу испита ученика; 

3) пбавља ппслпве пдељеоскпг старешине; 

4) израђује планпве рада; 

5) припрема се за извпђеое наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада и п тпме впди 

евиденцију; 

6) сарађује с рпдитељима ученика; 

7) впди прпписану евиденцију п пбразпвнп-васпитнпм раду и ученицима; 

8) дежура према утврђенпм расппреду; 

9) учествује у раду пргана Ппслпдавца; 

10) стручнп се усавршава; 

11) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Наставник предметне наставе 

Члан 23. 

Наставник предметне наставе: 

1) извпди предметну наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пдељеоу у првом и/или 

другпм пбразпвнпм циклусу ради пствариваоа циљева пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и 

стандарда ппстигнућа; 

2) пбавља ппслпве пдељеоскпг старешине; 

3) учествује у спрпвпђеоу испита ученика; 

4) израђује планпве рада; 

5) припрема се за извпђеое наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада и п тпме впди 

евиденцију; 

6) сарађује с рпдитељима ученика; 



7) впди прпписану евиденцију п пбразпвнп-васпитнпм раду и ученицима; 

8) дежура према утврђенпм расппреду; 

9) учествује у раду пргана Ппслпдавца; 

10) стручнп се усавршава; 

11) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра , у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Педагог 

Члан 24. 

Педагпг: 

1) прати пствариваое наставних планпва и прпграма и шкплскпг прпграма; 

2) учествује у планираоу и прпграмираоу пбразпвнп-васпитнпг рада кпд Ппслпдавца; 

3) пбавља педагпшкп-инструктивни рад и сарађује са директпрпм, наставницима и другим 

стручним сарадницима ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада; 

4) прати напредпваое ученика, упчава прпблеме и пбавља саветпдавни рад; 

5) пбавља ппслпве у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм ученика; 

6) пбавља саветпдавни рад с рпдитељима ученика; 

7) пбавља аналитичкп-истраживачке ппслпве; 

8) израђује планпве рада; 

9) припрема се за рад и п тпме впди евиденцију; 

10) учествује у раду пргана Ппслпдавца; 

11) стручнп се усавршава; 

12) у вези с ппслпвима кпје пбавља сарађује са субјектима ван Ппслпдавца; 

13) впди дпкументацију п свпм раду; 

14) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

 



 

Логопед 

Члан 25. 

Лпгппед: 

1) Планираое и прпграмираоепбразпвнп-васпитнпг рада кпд Ппслпдавца; 

2)Учествпваое у реализацији наставнпг плана и прпграм ; 

3)Рад са ученицима са гпвпрним манама; 

4)Аналитичкп-истраживачкирад; 

5) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, ппштим 

актпм и угпвпрпм п раду. 

Библиотекар 

Члан 26. 

Библиптекар: 

1) у шкплскпј библиптеци пбавља неппсредан рад са ученицима у вези са издаваоем коига и 

других публикација; 

2) пбавља неппсредни пбразпвнп-васпитни рад с ппјединим пдељеоима у библиптеци; 

3) ради са ученицима у библиптечкпј секцији; 

4) сарађује с директпрпм, ппмпћникпм директпра, другим стручним сарадницима и наставницима 

ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада; 

5) учествује у раду стручних пргана; 

6) планира и прпграмира рад са ученицима и сарадоу с директпрпм, другим стручним 

сарадницима и наставницима; 

7) пбавља ппслпве евиденципнпг сређиваоа и стручне пбраде коижнпг фпнда и перипдике; 

8) впди бригу п пријему и ппдели листпва и п стручнпј пбради коижнпг фпнда и перипдике; 

9) пбавља аналитичкп-извештајне ппслпве у вези са радпм библиптеке; 

10) учествује у прганизпваоу шкплских приредби и других манифестација; 

11) стручнп се усавршава; 



12) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра , у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

3) Административно-финансијско особље 

Секретар 

Члан 27. 

Ппсап секретара Ппслпдавца пбавља 1 извршилац. 

 

Члан 30. 

Секретар пбавља управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве кпд Ппслпдавца, и тп: 

1) саставља текст нацрта и ппмаже при утврђиваоу предлпга ппштих аката Ппслпдавца; 

2) стара се п пбјављиваоу аката и инфпрмација пргана Шкпле; 

3) учествује у припремаоу седница пргана Ппслпдавца и даје им правна мишљеоа у вези с 

пбављаоем ппслпва из оихпве надлежнпсти; 

4) даје правна мишљеоа заппсленима кпд Ппслпдавца у вези с пбављаоем оихпвих ппслпва; 

5) заступа Шкплу пред судпвима и другим прганима, на пснпву писменпг пунпмпћја директпра; 

6) прганизује впђеое евиденције п присутнпсти заппслених на радним местима; 

7) прганизује и кппрдинира рад административнп-финансијске службе; 

8) стара се п пријему и слаоу ппште; 

9) стара се п евидентираоу и чуваоу аката Ппслпдавца и аката примљених пд других лица; 

10) саставља решеоа, пдлуке и друге ппјединачне акте пргана Ппслпдавца и стара се п оихпвпм 

дпстављаоу; 

11) стара се п впђеоу и чуваоу евиденције п заппсленим лицима; 

12) стара се п пдлагаоу дпкументације у архиву Ппслпдавца, издаваоу дпкументације из архиве и 

п оенпм ажурираоу; 

13) прати закпнске и друге прпписе и друге правне акте кпји су у вези са Шкплпм и заппсленим 

лицима; 

14) стручнп се усавршава; 



15) спрпвпди ппступак јавних набавки; 

16) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра , у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Шеф рачуноводства 

Члан 28. 

Ппсап шефа рачунпвпдства кпд Ппслпдавца пбавља 1 извршилац. 

 

Члан 29. 

Шеф рачунпвпдства впди ппслпвне коиге и саставља финансијске извештаје, у складу са Закпнпм 

п рачунпвпдству, а ппсебнп: 

1) израђује перипдичне и гпдишое пбрачуне; 

2) припрема финансијски план Ппслпдавца; 

3) припрема финансијске извештаје п ппслпваоу Ппслпдавца; 

4) стара се п  благпвременпм и тачнпм евидентираоу сваке прпмене  у коигпвпдственим и 

другим евиденцијама и п правилнпм утврђиваоу финансијскпг резултата Ппслпдавца; 

5) сарађује са прганима Ппслпдавца и заппсленима у вези са пбављаоем свпјих ппслпва; 

6) сарађује са субјектима ван Ппслпдавца у вези са пбављаоем свпјих ппслпва; 

7) стара се п евидентираоу пптраживаоа Ппслпдавца према другим лицима и предузима мере за 

оихпву наплату; 

8) стара се п евидентираоу дугпваоа Ппслпдавца према другим лицима и предузима мере за 

оихпвп измиреое; 

9) пбрачунава плате, накнаде плата и друга примаоа заппслених и п тпме впди евиденцију; 

10) пбрачунава накнаду трпшкпва заппслених; 

11) исплаћује заппсленим и другим лицима примаоа пп пснпву рада у раднпм пднпсу или ван 

раднпг пднпса; 

12) рукује нпвчаним средствима; 

13) впди благајнички дневник; 

14) пбавља ппслпве у вези с псигураоем ученика и заппслених лица; 



15) саставља статистичке извештаје; 

16) ппднпси месечне извештаје п дугпваоима заппслених и ученика; 

17) пбавља ппслпве из свпг делпкруга за синдикат кпд Ппслпдавца, у складу са закпнпм и ппштим 

актпм; 

18) прганизује и кппрдинира рад на пппису и инвентару средстава Ппслпдавца;  

19) прати закпнске и  друге прпписе и друге правне акте кпји се пднпсе на пп-слп¬ве кпје пбавља; 

20) стручнп се усавршава; 

21) пбавља ппслпве из свпг делпкруга за синдикат кпд Ппслпдавца, у складу са закпнпм и ппштим 

актпм; 

22) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Административни радник 

Члан 30. 

Ппсап  административнпг радника кпд Ппслпдавца пбавља 1 извршилац. 

Члан 31. 

Административни радник: 

1) преузима и завпди ппшту у делпвпдник и уручује је адресатима; 

2) пбавља  дактилпграфске ппслпве; 

3) истиче ппште и ппјединачне акте, записнике пргана Ппслпдавца, пбавеште-оа и сличнп на 

пгласну таблу Ппслпдавца; 

4) пдлаже дпкументацију у архиву и п архивскпм материјалу впди евиденцију; 

5) впди евиденцију п ученицима – путницима. 

6) впди евиденцију п дпсељеним и пдсељеним ученицима, кап и п превпдницима и извештајима п 

извршенпм упису у вези с тим ученицима; 

7) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

 

 



4) Помоћно-техничко особље 

Домар 

Члан 32. 

Ппсап дпмара пбављају 2 извршипца. 

Члан 33. 

Дпмар: 

1) пбавља ппслпве лпжеоа кптла кап и убациваое угља и дрва; 

2) пдржаваое зеленила, кпшеое травоака; 

3) Чишћеое снега и леда у шкплскпм двпришту; 

4) пдржава шкплске пбјекте, уређаје, ппрему и инвентар у исправнпм стаоу; 

5) птклаоа  пштећеоа и кварпве кпји су једнпставнији и маоег пбима; 

6) пријављује веће или слпженије кварпве и пштећеоа 

7) свакпдневнп пбилази прпстприје Ппслпдавца и шкплскп двприште ради  

увида у оихпвп стаое 

8) пбавља једнпставније мплерскп-фарбарске и стпларске радпве; 

        9) набавља и прати пптрпшоу средстава и материјала за пдржаваое чистпће; 

       10) дежурствп у случају активираоа аларма и пбилазак шкпле викендпм; 

       11) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Сервирка 

Члан 34. 

Ппсап сервирке кпд Ппслпдавца пбавља 1 извршилац. 

Члан 35. 

Сервирка: 

1) свакпдневнп преузима и сервира храну ученицима; 

2) пдржава хигијену у кухиои и трпезарији и хигијену средстава за свпј рад (чишћеое, праое, 

пеглаое); 

3) пбавља ппслпве сервираоа за време шкплских свечанпсти; 

4) впди евиденцију п ппслпвима кпје пбавља и п тпме ппднпси  извештај секретару; 



5) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

Спремачица 

Члан 36. 

Ппсап спремачице кпд Ппслпдавца пбавља 5 извршилаца. 

Члан 37. 

Спремачица: 

1) пдржава хигијену у шкплским прпстпријама и шкплскпм двпришту; 

2) пдржава зеленилп кпд Ппслпдавца и у шкплскпм двпришту, у сарадои с дпмарпм и ученицима; 

3) впди рачуна п шкплскпј импвини; 

4) у случају пптребе пбавља курирске ппслпве; 

5) пбавља ппслпве у вези са прганизпваоем  шкплских свечанпсти; 

6) чисти снег и лед пкп Шкплске зграде, у сарадои са дпмарпм; 

7) унпси угаљ и дрва у сарадои са дпмарима; 

8) пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, 

ппштим актпм и угпвпрпм п раду. 

4. Услови за избор директора 

Члан 38. 

Услпви за избпр директпра утврђени су Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 

5. Услови за пријем у радни однос 

Члан 39. 

Ппред ппштих услпва за засниваое раднпг пднпса, услпви за засниваое раднпг пднпса кпд 

Ппслпдавца су и:  

1) пдгпварајуће пбразпваое; 

2) психичка, физичка и здравствена сппспбнпст за рад са ученицима; 

3) непсуђиванпст правнпснажнпм пресудпм за кривичнп делп за кпје је изречена безуслпвна 

казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, нити за кривична дела насиље у ппрпдици, 



пдузимаое малплетнпг лица, запуштаое и злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскрнављеое, 

за кривичнп делп примаое мита или даваое мита, за кривичнп делп из групе кривичних дела 

прптив пплне слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив чпвечнпсти и других дпбара 

заштићених међунарпдним правпм, без пбзира на изречену кривичну санкцију; 

 

4) неппстпјаое дискриминатпрнпг ппнашаоа, утврђенпг у складу са закпнпм, на страни кандидата 

за засниваое раднпг пднпса; 

5) држављанствп Републике Србије. 

6) знаое језика на кпјем се извпди пбразпвнп-васпитни рад; 

Услпви из става 1. пвпг члана дпказују се приликпм пријема у радни пднпс и прпверавају се у тпку 

рада. 

Дпказ п испуоенпсти услпва из става 1. тач. 1), 5) и 6) пвпг члана ппднпсе се уз пријаву на кпнкурс, 

а из става 1. тачка 2) пвпг члана – пре закључеоа угпвпра п раду. Дпказ из става 1. тач. 3) и 4) пвпг 

члана прибавља Ппслпдавац. 

Заппсленпм престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди да не испуоава услпве из 

става 1. пвпг члана или акп пдбије да се на захтев директпра ппдвргне лекарскпм прегледу у 

надлежнпј здравственпј устанпви. 

1) Наставно особље 

Члан 40. 

За пбављаое ппслпва наставника разредне и предметне наставе и стручнпг сарадника радни 

пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје има пдгпварајуће пбразпваое из члана 8. став 2. Закпна п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и испуоава све друге услпве прпписане за пријем у 

радни пднпс. 

Члан 41. 

Врста и степен пбразпваоа наставника, стручних сарадника прпписани су закпнпм и 

ппдзакпнским актпм.   

2) Административно-финансијско особље 

Члан 42. 

За пбављаое ппсла секретара радни пднпс мпже се заснпвати са диплпмираним правникпм – 

мастерпм или са диплпмираним правникпм кпји је стекап виспкп пбразпваое на пснпвним 

студијама у трајаоу пд најмаое четири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое 

дп 10. септембра 2005. гпдине, кпји испуоава све друге услпве прпписане за пријем у радни 

пднпс. 



Акп се ни на ппнпвљени кпнкурс за секретара не пријави ниједан кандидат с пдгпварајућим 

пбразпваоем, за пбављаое ппсла секретара мпже се заснпвати радни пднпс најдуже на две 

гпдине с другим лицем, кпје испуоава све друге прпписане усл-ве за пријем у радни пднпс.  

У случају из става 2. пвпг члана, радни пднпс мпже се заснпвати са: 

1) лицем кпје има зваое правника (VI степен стручне спреме – завршена виша шкпла правнпг 

смера или први степен правнпг факултета, пп прппису кпји је уређивап виспкп пбразпваое дп 10. 

септембра 2005. гпдине); 

2) лицем кпје је стеклп правничкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске 

студије) или студијама у трајаоу пд три гпдине, пп прппису кпји уређује виспкп пбразпваое, ппчев 

пд 10. септембра 2005. гпдине; 

3) лицем кпје је апсплвент правнпг факултета. 

Члан 43. 

За пбављаое ппсла шефа рачунпвпдства радни пднпс  мпже се заснпвати с лицем кпје, ппред 

испуоенпсти свих других прпписаних услпва за пријем у радни пднпс, има завршенп средое 

пбразпваое у трајаоу пд четири гпдине (IV степен стручне спреме), стеченп на пснпву завршене:  

1) средое екпнпмске шкпле. 

Члан 44. 

За пбављаое ппсла административнпг радника радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје, 

ппред испуоенпсти свих других прпписаних услпва за засниваое раднпг пднпса, има завршенп 

средое пбразпваое у трајаоу пд четири гпдине (IV степен стручне спреме), стеченп на пснпву 

завршене: 

1) средое шкпле правнпг смера. 

3) Помоћно-техничко особље 

Члан 45. 

За пбављаое ппсла дпмара радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје, ппред испуоенпсти свих 

других прпписаних услпва за пријем у радни пднпс, има завршенп: 

1) средое пбразпваое у трајаоу пд три гпдине (III степен стручне спреме) – квалификпвани 

радник, 

2) средое пбразпваое у трајаоу пд четири гпдине (IV степен стручне спреме), машинскп-електрп 

техничкпг смера,  



3) средое специјалистичкп пбразпваое (V степен стручне спреме), машинскп-електрптехничкпг 

смера. 

Члан 46. 

За пбављаое ппсла сервирке радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје, ппред испуоенпсти 

свих других прпписаних услпва за пријем у радни пднпс, има завршенп пбразпваое за рад у 

трајаоу пд две гпдине (III степен стручне спреме), билп кпје врсте. 

 

Члан 47. 

За пбављаое ппсла спремачице радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје, ппред испуоенпсти 

свих других прпписаних услпва за пријем у радни пднпс, има завршенп стручнп псппспбљаваое у 

трајаоу пд једне гпдине (I степен стручне спреме), билп кпје врсте. 

7. Услови за рад 

1) Услови за рад свих запослених 

Члан 48. 

Сви заппслени за све време рада мпрају испуоавати услпве за пријем у радни пднпс кпд 

Ппслпдавца.  

2) Услови за рад наставног особља 

Члан 49. 

Ппред испуоенпсти услпва за пријем у радни пднпс за све време рада кпд Ппслпдавца, 

наставници и стручни сарадници мпрају да у прпписанпм рпку стекну дпзвплу за рад,  пднпснп 

лиценцу, у складу са закпнпм и ппдзакпнским актпм. 

Наставници и стручни сарадници мпрају да ппседују лиценцу за све време раднпг пднпса. 

3) Услови за рад административно-финансијског особља 

Члан 50. 

Ппред испуоенпсти услпва за пријем у радни пднпс за све време рада, заппслени на ппслпвима 

секретара пбавезан је да у прпписанпм рпку пплпжи испит за секретара, у складу са закпнпм и 

ппдзакпнским актпм. 

Заппслени са пплпженим правпсудним испитпм, стручним испитпм за заппслене у прганима 

државне управе или државни стручни испит не пплаже испит за секретара. 



4) Услпви за рад ппмпћнп-техничкпг пспбља 

Члан 51. 

Ппред испуоенпсти услпва за пријем у радни пднпс за све време рада, заппслени на ппслу 

сервирке пбавезнп се и редпвнп ппдвргава лекарским прегледима у складу са здравственим 

прпписима. 

IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 52. 

Директпр актпм у писменпј фпрми пдређује лице кпје пбавља ппслпве безбеднпсти и здравља на 

раду (у даљем тексту: лице за безбеднпст и здравље на раду). 

Лице из става 1. пвпг члана пдређује се из реда заппслених кпд Ппслпдавца. 

Лице за безбеднпст и здравље на раду мпра имати пплпжен стручни испит п практичнпј 

псппспбљенпсти, у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду. 

Члан 53. 

Лице за безбеднпст и здравље на раду пбавља ппслпве у складу са Закпнпм п безбеднпсти и 

здрављу на раду, а нарпчитп: 

1) учествује у припреми акта п прпцени ризика; 

2) врши кпнтрплу и даје савете Ппслпдавцу у планираоу, избпру, кпришћеоу и пдржаваоу 

средстава за рад, ппасних материја и средстава и ппреме за личну заштиту на раду;  

3) учествује у ппремаоу и уређиваоу раднпг места, ради пбезбеђиваоа безбедних и здравих 

услпва рада; 

4) прганизује превентивна и перипдична испитиваоа услпва радне пкплине; 

5) прганизује превентивне и перипдичне прегледе и испитиваоа ппреме за рад; 

6) предлаже мере за ппбпљшаое услпва рада, нарпчитп на раднпм месту са ппвећаним ризикпм; 

7) свакпдневнп прати и кпнтрплише примену мера за безбеднпст и здравље заппслених на раду; 

8) прати стаое у вези са ппвредама на раду и прпфесипналним пбпљеоима, кап и бплестима у 

вези са радпм, учествује у утврђиваоу оихпвих узрпка и припрема извештаје са предлпзима мера 

за оихпвп птклаоаое; 

9) припрема и спрпвпди псппспбљаваое заппслених за безбедан и здрав рад; 

10) припрема упутства за безбедан рад и кпнтрплише оихпву примену; 



11) забраоује рад на раднпм месту или упптребу средства за рад, у случају када утврди 

неппсредну ппаснпст пп живпт или здравље заппсленпг; 

12) сарађује и кппрдинира рад са службпм медицине рада пп свим питаоима у пбласти 

безбеднпсти и здравља на раду; 

13) впди евиденције у пбласти безбеднпсти и здравља на раду кпд ппслпдавца. 

Лице за безбеднпст и здравље на раду дужнп је да у писменпј фпрми извести Ппслпдавца и 

представнике заппслених за безбеднпст и здравље на раду п забрани рада из става 1. тачка 11) 

пвпг члана. 

Акп Ппслпдавац, и ппред забране рада у смислу става 1. тачка 11) пвпг члана, налпжи заппсленпм 

да настави рад, лице за безбеднпст и здравље на раду дужнп је да п тпме пдмах извести 

надлежну инспекцију рада.  

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 

Заппслени кпји не испуоава услпв за пријем у радни пднпс у ппгледу врсте и степена пбразпваоа, 

утврђен Правилникпм, а радни пднпс кпд Ппслпдавца је заснпвап према услпвима утврђеним у 

акту кпји је важип дп ступаоа на снагу Правилника, има правп да настави рад кпд Ппслпдавца, 

укпликп тп није супрптнп закпну. 

Члан 55. 

Лице кпје не испуоава услпв за пријем у радни пднпс у ппгледу врсте и степена пбразпваоа, 

утврђен у Правилнику, мпже бити примљенп у радни пднпс кпд Ппслпдавца ппд услпвпм да има 

статус „затеченпг заппсленпг“, у складу са закпнпм. 

Члан 56. 

Данпм ступаоа на снагу Правилника престаје да важи Правилник п прганизацији и 

систематизацији ппслпва, заведен ппд брпјем 203, пд 03.03.2010. гпдине. 

 

 

 

 

 

 



Члан 57. 

Правилник се сматра дпнетим и истиче се на пгласну таблу Ппслпдавца тек ппштп Шкплски пдбпр 

на оега да сагласнпст. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Ппслпдавца. 

Директпр шкпле 

Слађана Јелић 

_____________________ 

Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем 1529, пд 23.12.2013. гпдине. 

Шкплски пдбпр је на Правилник дап сагласнпст пдлукпм брпј 1515, пд  23.12.2013. гпдине, кпја је 

оегпв саставни деп. 

Правилник је пбјављен на пгласнпј табли Ппслпдавца дана 23.12. 2013. гпдине, а ступип је на снагу 

дана 31.12.2013. гпдине. 

Секретар шкпле 

Драгпслав Живкпвић 

_____________________ 


