На основу члана 24. ст. 1 - 3. Закона о раду (''Сл. гласник РС'' број
24/05, 61/05 и 54/09) и члана 62. став 3. тачка 16) Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' број 72/09 и 52/11), директор
Уметничке школе у Ужицу, дана 26.12.2011. године, је донео

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са законом, утврђују се организација рада и
систематизација послова у Уметничкој школи у Ужицу (у даљем тексту: Школа), тј. називи
послова, односно радних места, посебни услови (поред општих услова утврђених законом) за
заснивање радног односа у погледу врсте и степена стручне спреме, потребног знања, радног
искуства и других посебних услова предвиђених законским и подзаконским прописима, број
извршилаца на одређеним радним местима, радно време и опис послова и задатака појединих
радних места, и друга питања у вези са пословима у Школи.
Члан 2.
У Школи се утврђују послови и радни задаци у складу са природом и организацијом
Школе, обимом и врстом делатности, и утврђује потребан број извшилаца који ће обезбедити
ефикасно извршавање програма образовно-васпитног рада у Школи.
Члан 3.
За свако радно место, даје се опис и назив извршиоца.
Члан 4.
Општи услови за заснивање радног односа прописани су Законом о раду и Законом о
основама система образовања и васпитања.
Посебни услови за директора, секретара, наставнике и стручне сараднике утврђују се
сагласно законским и подзаконским прописима, а за остале запослене зависно од сложености
послова и задатака који се обављају у Школи.
Члан 5.
Због специфичности организације и карактера рада Школе запослени могу бити
распоређени на послове који се утврђују овим Правилником са пуним или непуним радним
временом, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање
Школе (ЦЕНУС) и потребама процеса рада у Школи, и подложан је променама.
Члан 6.
Распоређивање извршилаца на поједина радна места са пуним или непуним радним
временом временом врши директор.
Члан 7.
Пуно радно време наставника и стручних сарадника износи 40 часова (сати) недељно и
организовано је у оквиру пет наставних дана, а у складу са Годишњим планом рада и
школским календаром.
Настава се изводи према распореду часова које доноси директор.

Члан 8.
Радно време ненаставног особља утврђује се посебном одлуком директора.
Члан 9.
Радници могу остваривати пуно радно време обављањем послова допуном више
непуних радних времена код више послодаваца.

Услови за заснивање радног односа
Члан 10.
У Школи се радни однос заснива под условима утврђеним Законом о раду, Законом о
основама система образовања и васпитања и овим Правилником, зависно од радног места.
Члан 11.
Општи услови за заснивање радног односа су прописани Законом о раду: радни однос
може да се заснује са лицем које има најмање 15 година живота и испуњава друге услове за рад
на одређеним пословима, утврђене законом, односно овим Правилником.
Члан 12.
Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да у радни однос у
Школи може да буде примљено лице ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље 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, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
Услови из ст. 1. и 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) 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) овог члана прибавља Школа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава
услове из ст. 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној
здравственој установи.
Члан 13.
Стручни испит се утврђује као услов за самостално обављање послова за које постоји
обавеза прописана законом и другим прописима.
Члан 14.
Психофизичке способности утврђују се према садржају и сложености послова, начину
рада, времену извршавања послова, средствима рада, и другим особинама послова и значајне
су приликом избора, односно распоређивања радника.
Члан 15.
Сви радници Школе подлежу претходном лекарском прегледу, који се врши приликом
заснивања радног односа, односно распоређивања, и периодичном, који се врши према
потребама, односно налогу директора Школе.
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II ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Члан 16.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.
Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру.
Члан 17.
Директор обавља послове руковођења радом Школе и друге послове и задатке утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања, другим законом, Статутом, колективним
уговорима и другим прописима.
Послови директора Школе су да:
1) руководи радом Школе и одговоран је за законитост рада Школе,
2) води пословање и усклађује процес рада у Школи,
3) самостално одлучује о вођењу послова Школе, о организовању и усклађивању процеса
образовно-васпитног рада у оквиру делокруга утврђеног законом и Статутом,
4) издаје налоге појединим запосленим или групама запослених за извршавање одређених
задатака у складу са општим актима Школе,
5) врши преузимање запослених у складу са Законом;
6) формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом;
7) закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;
8) утврђује статус наставника и стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним
радним временом,
9) привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и теже повреде
радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;
10) покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском
поступку против запосленог;
11) одлучује, у складу са законом и општим актима, о питањима из радних односа
запослених у Школи;
12) доноси опште акте који нису у надлежности Школског одбора,
13) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, у складу са законом,
14) одлучује о избору наставника, односно стручног сарадника по прибављеном мишљењу
Школског одбора и доноси одлуку о пријему у радни однос;
15) одређује ментора приправницима на предлог Наставничког већа;
16) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
Школе,
17) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног
рада и педагошке и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника,
18) припрема предлог Плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском
одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању;
19) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања
наставника,
20) прати и оцењује рад наставника и стручних сарадника,
21) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика, у складу са законом,
22) покреће и води васпитно-дисциплински поступак за ученике,
23) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона и недоличног
понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике,
24) сазива и руководи седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума, без права
одлучивања,
25) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
26) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно-васпитног рада,
27) стара се о остваривању Развојног плана Школе,
28) разматра пре утврђивања све појединачне одлуке у вези са извршавањем плана и
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програма рада и развоја и даје мишљење о њима,
29) стара се о материјално-финансијском пословању Школе,
30) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
31) стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању
истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора;
32) стара се о наменском трошењу средстава припкупљених од ученика и сопствених
средстава,
33) стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о избору најповољније
понуде за јавне набавке мале вредности;
34) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног
саветника, као и других инспекцијских органа,
35) заказује седнице Школског одбора, ако то не учини у року председник, односно заменик
председника Школског одбора;
36) извршава одлуке и закључке Школског одбора и оснивача,
37) обавезан је да обустави извршење акта Школског одбора и другог органа Школе, ако
сматра да је у супротности са Законом, колективним уговором и општим актима,
38) подноси извештаје Школском одбору о свом раду и раду Школе најмање два пута
годишње,
39) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од
интереса за рад Школе и ових органа,
40) предлаже Школском одбору, Наставничком већу и Педагошком колегијуму доношење
одлука из оквира њихове надлежности,
41) доноси распоред часова, именује одељенске старешине на почетку године и у току
школске године ако дође до оправданих разлога да се изврши замена,
42) остварује сарадњу са Министарством просвете,
43) сарађује са органима Града, организацијама и удружењима,
44) сарађује са ученицима и родитељима (старатељима) ученика,
45) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о
Школи у оквиру jединственог информационог система просвете,
46) потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање
Школе;
47) обавља и друге задатке и послове утврђене Законом и општим актом школе.
Члан 18.
Услови за избор директора Школе утврђени су Законом о основама система
образовања и васпитања. За директора Школе може бити изабрано лице које:
1. има одговарајуће високо образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставника ове врсте Школе и подручја рада (култура,
уметност и јавно информисање), за педагога и психолога;
2. има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе;
3. има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања;
4. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела противполне 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
дискриминаторско понашање,
6. има држављанство Републике Србије.
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Директор је дужан је да у року и под условима прописаним Законом о основама система
образовања положи испит за директора школе.

Члан 19.
Директор Школе бира се на период од четири године, без ограничења за поновни избор.
Мандат директора почиње од дана ступања на дужност. Директору Школе мирује радни однос
за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
Директору Школе престаје радни однос ако се у току трајања мандата утврди да не
испуњава услове из члана 18. овог Правилника или одбије да се подвргне лекарском прегледу
на захтев Школског одбора.
Члан 20.
Број извршилаца: један извршилац са пуним радним временом.

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Члан 21.
Секретар обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи, а у
законом утврђеном делокругу, и то:
1. стара се о примени закона и спровођењу управног поступка у свим управним
предметима достављеним на стручну обраду тако што непосредно израђује све врсте
првостепених решења о заснивању и престанку радног односа, остваривању права,
обавеза и одговорности запослених у току радног односа, како по налогу директора,
тако и по писменом захтеву, односно молби запосленог, а на основу спроведене
процедуре и одлуке надлежног органа Школе,
2. непосредно израђује све врсте првостепених решења поводом остваривања права,
обавеза и одговорности ученика Школе, а на основу писменог захтева, односно молбе
ученика, односно његовог родитеља или старатеља, а на основу спроведене процедуре
и одлуке надлежног органа,
3. израђује аката у поступку остваривања права ученика везаних за остваривање права на
образовање и васпитање и припрема предлоге одлука по приговору и жалби ученика,
родитеља, односно старатеља,
4. непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалби
уложених на сва првостепена решења, а на основу спроведене процедуре и коначне
одлуке надлежног органа Школе,
5. непосредно израђује и друга решења, односно одлуке, које у поступку доносе
надлежни органи Школе,
6. стручно обрађује и непосредно ради на изради или измени и допуни нормативних аката
Школе и даје мишљење о њиховој примени, а по налогу директора Школе,
7. прати прописе и даје мишљење о примени прописа из делатности Школе директору
Школе коме пружа стручну помоћ у примени закона и других прописа,
8.
учествује у изради или непосредно израђује нацрте статута и других општих аката,
прати и спроводи поступак доношења општих аката, пружа правну помоћ у обради
аката до објављивања коначних текстова,
9. учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора из делатности
Школе, сходно донетим одлукама надлежних органа Школе,
10. учествује у изради жалби, припрема тужби и одговора на тужбе,
11. присуствује седницама Школског одбора и других органа ради давања објашњења и
тумачења,
12. врши правно-техничке послове око избора органа Школе и код спровођења конкурса за
избор директора, као и за пријем других радника,
13. врши кадровске послове, односно послове за: спровођење конкурса за избор директора
или наставника и пријем у радни однос; израду решења о правима, обавезама и
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правним интересима запослених; вођење матичене књиге и друге кадровске евиденције
запослених; пријава и одјава запослених; овера документа неопходних за радне досијее,
у складу са законом; вођење статистичких података који се односе на запослене у
школи из свог делокруга рада; израду аката и спровођење дисциплинског поступка
против запослених; издаје и оверава здравствене књижице запосленима;
14. врши оверу копија докумената потребних за радни досије;
15. израђује дупликате јавних исправа које издаје Школа у вршењу јавних овлашћења,
16. стара се о архивирању и чувању евиденција у складу са школским прописима, а по
налогу директора;
17. заступа, остварује сарадњу и представља Школу пред надлежним државним органима и
судовима у оквиру писменог овлашћења датог од стране директора Школе,
18. обавља правно-техничке послове око уписа у сусдски регистар, земљишне књиге и
друге државне регистре,
19. обавља правно–техничке послове везани за статусне промене у Школи, промене назива,
седишта, печата и др,
20. обавља и друге правне послове у складу са законом.
Секретар за свој рад одговара директору Школе.
Члан 22.
Услови - послове секретара може да обавља дипломирани правник – мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.
Секретар се уводи у посао и оспособљава се за самосталан рад савладавањем
програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара. Секретару – приправнику
директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. Секретар
је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за
секретара. Секретару који не положи стручни испит у прописаном року престаје радни однос.
Секретар који има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне
управе или државни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.
Члан 23.
Број извршилаца: један извршилац са непуним (50%) радним временом.

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Члан 24.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада остварују наставници.
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници - психолог и библиотекар.
Члан 25.
Послови наставника и стручних сарадника извршавају се под непосредним
руководством и надзором директора.
Наставници
Члан 26.
Задатак наставника јесте да стручним знањем осигурају постизање прописаних циљева
и задатака уважавајући предзнања и посебне могућности ученика.
Члан 27.
У оквиру наведеног, наставници обављају следеће послове:
1. остварују циљеве и задатке образовно-васпитног рада из свог наставног предмета, у
складу са законом и Статутом,
2. учествује у припремању и стручно-педагошком остваривању Наставног плана и
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програма
3. организују и изводе наставу према прописаном наставном плану и програму,
4. одржава наставу и друге видове непосредног рада са ученицима у трајању од 24 часова
седмично и то: редовну, допунску, додатну и припремну наставу
5. сарађују са родитељима ученика,
6. учествују у раду стручних органа и комисија,
7. воде педагошку документацију и евиденцију, уредно и на прописан начин,
8. рукују кабинетским збиркама, опремом и наставним средставима, и одговарају за
њихову употребу,
9. планирају, организују и реализују ваннаставне активности,
10. припрема ученике затакмичења, концертну и јавну делатност школе,
11. учествују у припремању и одржавању интерних часова,
12. изводе припремну наставу и одрговарајуће испите за редовне и ванредне ученика,
13. припремају извештаје о свом предмету, односно одељењу у коме су одељењске
старешине (односно класи чије су старешине),
14. воде евиденцију и достављају потребне податке о ученицима,
15. обављају и друге васпитно-образовне активности које су садржински повезане са
наставом,
16. учествују са ученицима у припремама јавних и културних манифестација у граду,
17. учествују у раду стручних актива, Наставничком већу и другим органим аи тимовима,ж
18. дужни су да се стручно усавршавају,
19. обављају и друге послове утврђене законом, подзаконским и општим актима Школе.
Члан 28.
Број извршилаца: број наставника утврђује директор за сваку школску годину на
основу броја ученика, одељења и фонда часова предмета у тој школској години, на основу
одобреног броја наставника од стране Министарства просвете.
Стручни сарадници
Члан 29.
Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим
облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, односно
старатељима у Школи, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку
наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима,
циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних
образовних планова и помоћ ученицима, родитељима и наставницима, по питањима која су од
значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Члан 30.
Стручни сарадник-психолог обавља следеће послове:
прати развој и напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад или
предузима друге мере ради њиховог отклањања или ублажавања,
сарађује и врши саветодавни рад са родитељима ученика,
ради са новим ученицима,
израђује скале за процену самосталности, социјалне стабилности, испитује и мери
способности ученика, особина личности , интересовања и сл,
обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика,
прати развој личности ученика, утврђује ниво интелектуалног, емоционалног и
социјалног развоја ученика и предлаже мере за подстицање њиховог развоје,
непосредно сарађује са ученицима и њиховим родитељима, појединачно и групно, у
циљу постизања бољих резултата у образовно-васпитном раду,
пружа одговарајућу стручну помоћ приликом уписа ученика по одељењима и групама,
сарађује са одељењским старешинама у циљу пружања помоћи у решавању актуелних
проблема у одељењу,
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11. испитује психолошке чиниоце успеха и напредовања и узроке неуспеха појединих
ученика, одељења или разреда, и предлаже мере за побољшање рада и резултата рада,
12. рад на идентификацијама, евидентирању и праћењу талентованих ученика,
13. сарађује са наставницима и даје има потребне савете и информације из потребне
области,
14. сарађује са директором, помоћником директора, наставницима и другим стручним
сарадницима ради унапређивања образовно-васпитног рада,
15. сарађује са директором на пословима планирања, програмирања, организације и
аналитичко истраживачким пословима,
16. прати остваривање плана и програма образовно-васпитног рада, као и резултате њихове
реализације, у сарадњи са наставницима, одељењским старешинама, стручним
органима и директором школе,
17. прати остваривање наставних планова и програма и школског програма,
18. прати функционисање целокупног наставног процеса у условима примене наставних
планова и програма,
19. планира, програмира, организује и прати образовно-васпитни рад,
20. припрема и реализује теме у оквиру програма стручног усавршавања наставника
21. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада у Школи,
22. учествује у контроли педагошке документације у Школи,
23. сарађује са наставницима код оперативног планирања и непосредне припреме за рад,
24. истражује специфичне потребе и проблеме школе, пројектује, израђује инструменте
истраживања, прикупља и обрађује податке о настави и ваннаставним проблемима,
25. учествује у изради програма додатног, допунског и других облика рада,
26. учествује у унапређивању оцењивања ученика,
27. сарађује са стручним већима у планирању, програмирању, припремању и реализацији
појединих садржаја њиховог рад, а посебно садржаја дидактичко-методичких питања
наставе,
28. учествује у изради извештаја и анализа у вези са радом Школе,
29. организује истраживања из свог домена рада,
30. сарађује са стручним институцијама и друштвеном средином,
31. води педагошку евиденцију и документацију о свом раду,
32. обавља аналитичко-истраживачке послове,
33. припрема се за рад и о томе води евиденцију,
34. учествује у раду органа Школе ( Наставничког већа, одељењских већа, стручних већа и
других стручних органа Школе, Педагошког колегијума),
35. учествује у изради Годишњег програма рада Школе, планова стручног
36. усавршавања наставника и других планова и програма у Школи,
37. учествује у раду стручних органа Школе, ПК, тимова, информише наставнике о
38. резултатима својих истраживања која могу користити за боље разумевање личности и
понашање ученика за мотивацију за рад,
39. стручно се усавршава и води евиденцију о стручном усавршавању и такмичењу
ученика,
40. обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 31.
Број извршилаца: један извршилац са непуним (50%) радним временом

1.
2.
3.
4.

Члан 32.
Стручни сарадник-библиотекар обавља следеће послове:
у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем
књига и других публикација,
обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библиотеци;
ради са ученицима и сарађује са ученичким секцијама,
сарађује с директором, помоћником директора, другим стручним сарадницима и
наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада,
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5. учествује у раду стручних органа,
6. планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, помоћником
директора, другим стручним сарадницима и наставницима,
7. обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда и периодике,
8. води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради књижног фонда и
периодике,
9. организује рад библиотеке,
10. стручно обрађује књиге, листове и часописе,
11. испитује потребе и стара се да се функционално повећава број књига у библиотеци,
12. ради на популаризацији и прикупљању књига за школску библиотеку,
13. прати и евидентира нова издања у области књижевне и стручне литературе,
14. израђује извештај и анализe,
15. издаје и прима књиге, часописе и друге штампане материјале којима располаже
библиотека Школе,
16. води картотеку књижног фонда и евиденцију часописа у библиотеци,
17. води картоне читалаца и евидентира интересовање читалаца, стара се о благовременој
набавци потребних књига и претплати на потребне стручне часописе,
18. стара се о чувању библиотечког фонда и њиме рукује, као и о уредности библиотеке и
читаонице,
19. прибавља, обрађује, класификује и смешта материјал који припада фонду библиотеке,
20. прати рад и делатност издавачких установа и контактира са њима,
21. врши упис ученика у Школску библиотеку,
22. сарађује са одељењским старешинама, стручним већима и директором у вези
организације делатности библиотеке,
23. сарађује са другим школским библиотекама и народном библиотеком у граду,
24. сарађује са другим јавним и културним установама у граду, организује сусрете,
изложбе, предавања и сличне културне манифестације,
25. учествује у изради Годишњег програма рада школске библиотеке,
26. усаглашава финансијско стање библиотеке са рачуноводственим стањем и врши
ревизију књижног фонда,
27. води рачуна о материјалу датом на коришћење библиотеци и ван ње,
28. учествује у раду комисија за расходовање књижног фонда, као и на повезивању књига,
29. израђује картотеку, каталог, библиографије и информативне листе о фонду библиотеке,
30. обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке, стручно се
усавршава,
31. обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 33.
Број извршилаца: један или више извршилаца са укупно непуним (50%) радним
временом
Услови за рад - образовање наставника и стручних сарадника
Члан 34.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и стручни сарадник јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
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Изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета, за које се не образују
наставници са одговарајућим образовањем из става 1. овог члана, може да обавља и лице са
одговарајућим образовањем из става 2. овог члана.
Послове наставника практичне наставе може да обавља и лице са одговарајућим
образовањем из став 2. овог члана или са одговарајућим средњим образовањем и положеним
специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњом праксом.
Ближе услове у погледу степена и врсте образовања наставника и стручног сараника
прописује министар.
Степен и врсту образовања наставника верске наставе у школи, на заједнички предлог
министарства надлежног за послове вера и традиционалних цркава и верских заједница,
прописује министар.
Лиценца
Члан 35.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад
(у даљем тексту: лиценца).
Наставник и стручни сарадник који има лиценцу може да остварује индивидуални
образовни план за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју ако је за то оспособљен, по
програму и на начин који прописује министар.
Без лиценце послове наставника и стручног сарадника може да обавља:
1. приправник;
2. лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника, са радним стажом
стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;
3. лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог;
4. педагошки асистент и помоћни наставник.
Лице из става 3. тач. 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставника и стручног
сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у Школи.
Наставник и стручни сарадник-приправник
Члан 36.
Приправник, у смислу Закона, јесте лице које први пут у том својству заснива радни
однос у установи, на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом
и оспособљава се за самосталан образовно-васпитни рад наставника и стручног сарадника,
савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу.
Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.
За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао
наставника и стручног сарадника, Школа приправнику одређује ментора.
Прва три месеца приправничког стажа наставник ради под непосредним надзором
наставника који има лиценцу и кога му одређује ментор. Наставник – приправник за време
прва три месеца не оцењује ученике.
Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним
надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.
Стручни сарадник – приправник који има образовање из члана 8. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања и који је током студија остварио најмање 10 бодова,
у складу са Европским системом преноса бодова на основу праксе у установи, свој рад може да
обавља без непосредног надзора стручног сарадника са лиценцом из става 5. овог члана.
Приправник који савлада програм увођења у посао наставника и стручног сарадника
има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.
Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана
заснивања радног односа не положи испит за лиценцу – престаје радни однос. Приправнику у
радном односу на одређено време својство приправника престаје након положеног испита за
лиценцу, а радни однос истеком времена на које је примљен у радни однос.
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Приправник – стажиста
Члан 37.
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 и стручног сарадника који има лиценцу.
Школа и приправник-стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање
годину, а најдуже две године.
Уговором из става 3. 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 у школи.
На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе Закона које
се односе на приправника.

ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Члан 38.
Организатор практичне наставе обавља следеће послове:
планира, припрема и организује и изводи практичну, допунску, додатну,
консултативну и припремну наставу,
организује и обезбеђује услове за реализацију практичне наставе у школским
радионицама и предузећима,
руководи радом школских радионица,
прикупља и организује обраду материјала за извештај из свог делокруга рада,
води педагошку документацију из свог делокруга рада,
израђује распоред часова практичне наставе,
учествује у изради Годишњег програма рада, посебно у делу који се односи на
практичну наставу и стара се о реализацији програма везаног за делокруг рада,
стара се о условима рада и заштити на раду ученика на практичној настави,
врши организацију и координацију практичне наставе,
обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 39.
Број извршилаца: један извршилац са непуним (50%) радним временом

Члан 40.
Услови: послове организатора практичне наставе може обављати лице које, поред
општих услова испуњава и посебне услове за наставника или стручног сарадника Школе, и
поседује стручну спрему прописану за наставника стручних предмета у Школи Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним
школама

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Члан 41.
Шеф рачуноводства обавља следеће послове:
1. сачињава план и програм рада у вези са обављањем послова платног промета,
2. рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења из Закона о рачуноводству и
ревизији, Закона о буџету и другим прописима,
3. врши уплате и исплате,
4. израђује предлог финансијског плана, периодичног обрачуна и завршног рачуна,и
доставља их надлежним органима,
5. води документацију материјално-финансијског пословања Школе,
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6. израђује статистичке и друге извештаја,
7. прати прописе који се односе на финансијско пословање Школе,
8. примењује прописе и правила о материјално-финансијском пословању,
9. обавља вослове јавних набавки из делокруга финансијског пословања,
10. врши одлагање комплетиране финансијске документације,
11. одговоран је за чување књиговодствене документације и пословних књига,
12. организује и надгледа годишњи пописа обавеза, даје стручну помоћ комисијама за
попис,
13. води картон основних средстава,
14. врши обрачун ревалоризације и амортизације основних средстава и књижење у картоне
основних средстава,
15. води комплетну евиденцију о инвестицијама у Школи,
16. непосредно учествује у изради аката везаних за материјално-финансијско пословање
Школе,
17. учествује у потражњи наставних средстава и опреме,
18. обавља послове везане за осигурање имовине и инвентара,
19. припрема предлоге извештаја о финансијском пословању,
20. одговоран је за благовремено, потпуно и тачно извештавање надлежних органа,
директора и запослених Школе о старању средствима и пословним резултатима,
21. одговоран је за уредно и благовремено извршавање финансијских обавеза Школе,
односно исплате дуговања и наплате потраживања,
22. благовремено упозорава директора Школе и Школски одбор у случају да прими на
извршење незакониту одлуку или налог којим се повређују прописи о финансијском
пословању или се наноси штета Школи,
23. припрема извештаје за Школски одбор који се односе на финансијско и материјално
пословање Школе,
24. обавља готовинске исплате, исплате зарада и других примања запослених,
25. рукује благајном Школе и врши подизање готовине и готовинске исплате,
26. контролише целокупну документацију на основу које се врше исплате и наплате пре
него што се ове изврше и контролише целокупну документацију пре књижења,
27. врши обрачун и исплату зарада, допунског рада, стипендија, помоћи, путних налога,
накнада зараде запосленима за време боловања и породиљског одсуства, отпремнина за
пензију,
28. води евиденцију - картоне зараде запослених, појединачно за сваког радника, и
обрађује их за М4 у складу са Законом, и врши састављање М4 и достављање надлежном
органу,
29. врши припрему и корекције према новонасталим променама за обрачун и исплату
зарада и накнада запосленима,
30. издаје потврде о зарадама,
31. води евиденције о административним забранама,
32. врши набавку и издавање маркица за јавни превоз, односно исплату накнаде за превоз,
33. врши вођење улазних фактура, припрема и извршење налога за измирење обавеза
према добављачима,
34. врши пријем новца, чекова и других инструмената плаћања преко благајне Школе,
састављање благајничког извештаја и достављање на књижење, уплата новца на рачун
Школе, састављање помоћних евиденција око пријема новца од ученика (екскурзија,
матура и сл.),
35. води благајнички дневник,
36. израђује одлуке везане за плаћање и финасијско пословање ,
37. обавља послове везане за попуњавање упитника и образаца и статистичких извештаја
за потребе Министарства просвете и других државних органа, из области финасија,
38. врши вођење евиденције и попуњавање образаца уговора о коришћењу школских
инструмената,
39. води службену преписке из домена радног места,
40. ИОС,
12

41. води евиденцију претплате на часописе и листове,
42. набавља канцеларијски материјал за потребе Школе,
43. обавља дактилографске послове у оквиру свог радног места,
44. сарађује са Управом за трезор и Пореском управом, надлежним службама
Министарства просвете и Града, ПИО и РЗЗО, и другим надлежним службама,
45. обавља и друге послове одређене Законом, Статутом, општим актима и
административне, финансијске и техничке послове по налогу директора или Школског
одбора.
Шеф рачуноводства за свој рад одговара директору.
Члан 42.
Број извршилаца: један извршилац са пуним радним временом
Члан 43.
Услови: послове шефа рачуноводства може обављати лице које има завршен
економски факултет, високу, вишу или средњу економску (финансијску) школу, није
кажњавано за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова из области
рачуноводства, има положен испит за овлашћеног рачуновођу и испуњава друге услове
прописане Законом о рачуноводству и ревизији, Законом о буџетском рачуноводству, Уредбом
о буџетском рачуноводству и одговарајућим националним стандардом.

ДОМАР
Члан 44.
Домар обавља следеће послове:
1. одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању,
2. отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима,
3. пријављује веће и сложеније кварове и оштећења,
4. свакодневно обилази просторије Школе и школско двориште ради увида у њихово
стање,
5. обавља једноставније молерско-фарбарске и столарске радове и врши поправку свих
оштећења која се могу отклонити на лицу места,
6. прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће и поправку школске
зграде и инвентара и у сарадњи са секретаром набавља потебна средства и материјал,
7. одговара за сву задужену опрему, алат и инвентар у радионици,
8. рукује видео надзором,
9. прати и координира рад радника на одржавању чистоће,
10. води бригу о обезбеђењу зграде и инвентара од пожара и провала, о исправности и
редовним изменама пуњења противпожарних апарата и уређаја, о кретању непознатих
лица у згради Школе који могу угрозити сигурност ученика, запослених и имовине
Школе,
непосредно интервенише ради отклањања недостатака и могућих опасности
и о свим искрслим питањима благовремено обавештава директора и секретара Школе,
11. води бригу о спречавању загађивања дворишта Школе и чишћењу тог дворишта,
одржавању зграде, спречавању буке и нереда у дворишту и Школи за време извођења
наставе
12. задужени за контролу евидентирања штета у одговарајуће свеске,
13. задужени за копирање потребних докумената у Школи,
14. рукују са кључевима Школе и одговарају за целокупну имовину,
15. на крају радног времена проверава: да ли су затворени прозори и врата, погашена
светла, искључени апарати, затворене славине и слично
16. директору Школе, помоћнику директора и секретару Школе редовно подноси извештај
о стању зграде, просторија и инвентара у Школи, као и чистоћи школских просторија и
школског дворишта,
17. обавља и друге послове по налогу директора Школе.
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Члан 45.
Услови: послове домара може обављати лице које има V, IV или III степен стручне
спреме, браварског, машинбраварског, водоинсталатерског или столарског смера.
Члан 46.
Број извршилаца: један извршилац са пуним радним временом

ПОМОЋНИ РАДНИК -СПРЕМАЧИЦА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Члан 47.
Помоћни радници обављају следеће послове:
одржавају хигијену и чистоћу школе (одржавање инвентара),
обавезно су присутни у простору за који су распоређени, осим у време паузе,
воде рачуна о уласку лица у школску зграду и о њиховом кретању и задржавању,
старају се о одржавању реда и тишине у простору за који су задужени, дају обавештења
странкама о распореду канцеларија и радном времену запослених у Школи,
обавештавају директора Школе о насталим штетама, преносе оштећен инвентар ради
поправке ако се не може поправити на лицу места,
одговарају за исправност инвентара и опреме,
проветравају просторије и износе смеће,
на крају радног времена проверавају: да ли су затворени прозори и врата, погашена
светла, искључени апарати, затворене славине и слично,
задужени су са кључевима од Школе и одговорни за њихову употребу и чување,
одржавају цвеће и зеленило у Школи и у школском дворишту,
чисте снег у школском дворишту,
припремају топле и хладне напитке,
обављају помоћно-техничке послове везане за делатност Школе,
обављају курирске послове (подижу и доносе пошту, разносе пошту и другу службену
преписку и материјал надлежним службама за потребе Школе, доносе изводе из Управе
за трезор, односе спискове, прегледе и извештаје надлежним органима),
обављају послове фотокопирања,
стављају огласе, обавештења и друге информације на огласне табле Школе, школски
улаз и учионице,
врше набавку потрошног материјала по налогу директора Школе,
обављају и друге послове по налогу директора Школе.

Члан 48.
Услови: Послове помоћног радника могу обављати лица која имају најмање завршену
основну школу.
Члан 49.
Број извршилаца: три радника са пуним радним временом

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
На послове утврђене овим Правилником могу се примати на рад и распоређивати, по
правилу, само радници који испуњавају предвиђене услове.
Члан 51.
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Број извршилаца послова и радних задатака утврђује се сагласно програмима
образовно-васпитног рада и развоја Школе.
Пред почетак школске године преиспитује се број извршилаца у настави, а зависно од
развоја Школе и број осталих радника.
Члан 52.
Одлуку о повећању, односно смањењу броја извршилаца на одређеним радним местима
доноси директор Школе у складу са законским прописима, а на основу Годишњег плана рада
Школе и потреба процеса рада и одобрења Министарства просвете (ЦЕНУС-а).
Број извршилаца се утврђује сваке године Годишњим планом рада Школе.
Члан 53.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе Закона о раду,
Закона о основама система образовања и васпитања, други закони, колективни уговори и
Статут.
Члан 54.
На овај Правилник даје сагласност Школски одбор.
Члан 55.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Школе
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и
систематизацији послова дел. број 468 од 10.11.2010. године
Директор
Мр Обрадин Јешић с.р.

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. гласник РС,, бр. 72/09 и 52/11), Школски одбор је једногласно дао сагласност на овај
Правилник на седници одржаној 26.12.2011. године. Овај Правилник је заведен под дел. бројем
569 од 26.12.2011.године, објављен је на огласној табли школе дана 26.12.2011.године, а
ступио је на снагу 3.1.2012. године.
Секретар школе
Ана Перендић с.р.
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