
 

 

 

На основу члана 126. став 4 тачка 19. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Сл.гл. РС“ бр. 88/2017),члана 30,31,32 Закона о запосленима у 

јавним службама (Сл.гласник РС,бр.113/17),Уредбе о каталогу радних места 

у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Сл.гласник 

РС,бр.81 од 31.08.2017.г.,бр. 6 од 23.01.2018.г., бр. 43 од 06.06.2018.), 

директор Економско-трговинске школе доноси 

 

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  

 
Члан 1. 

Мења се члан 5. тачка 1. став 3. (стручна спрема наставника практичне наставе) и 

гласи: 

Послове наставника практичне наставе може да обавља лице које има:  

Високообразовање: 

– настудијамадругогстепена (мастер академск естудије, мастер струковне студије, 

специјалистичк еакадемске студије); 

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 

уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

– на студијама првогстепена (основне академске, односно струковне и специјалистичке 

струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање; 

– одговарајуће средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски испит 

(и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно 

мајсторског испита); 

изузетно: 

– на студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по прописима који су 

уређивали високо образовање у периодуод 10. септембра 2005. годинедо 7. октобра 2017. 

године. 

 

                                                         Члан 2. 

          Мења се члан 6 став 1. Тако што се додаје тачка 1.3 која гласи: 

изузетно  на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 

специјалистичке струковне студије), студијама у трајању до три године или вишим 

образовањем и године радног искуства на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе. 

                                                       Члан 3. 

       Мења се члан 15. код  тачке 1. додају  се речи: 

- основно образовање и радно искуство на тим пословима,  



-  положен стручн и испит и за рад са судовима под притиском (за послове руковања 

постројењем у котларници). 

                                                    Члан 4. 

              Бришу се члан 16 и члан 33 Правилника. 

      Члан 5. 

  Мења се члан 19 тачка 3.3 тако што се додаје: 

– планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo 

вaспитнoг рaдa у складу са НПП и годишњим планом и школским програмом установе; 

– припрема ученике за концертну и јавну делатност школе; 

– ради у испитним комисијама; 

– ради у тимовима органима установе; 

– обавља послове одељењског старешине; 

– ради унапређивања образовно васпитне праксе саветује се са родитељима, односно 

старатељима, запосленим у установи, спољним сарадницма, стручним и другим 

институцијама; 

– води евиденцију и педагошку документацију. 

 

                                                 Члан 6. 

     Мења се члан 28 тако што се у ставу 1.  додаје: 

 организује, руководи, координира и прати извршење свих послова из области 

безбедности и здравља на раду; 

 

                                                Члан 7. 

    Мења се члан 29 тако што се у ставу 1 додаје: 

– израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада; 

– припрема извештаје из области рада;  

– прати усклађивање плана рада и финансијских планова;  

– учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и 

годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); 

 

                          Члан 8. 

              Мења се члан 30 тако што се у ставу 1 додаје: 

– израда месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга свог 

рада;  

– врши административно–техничке послове везано за унос и обраду података; 

 

                                                         Члан 9. 

              Мења се члан 32 тако што се у ставу 1 додаје: 

1) рукује постројењима у котларници, 

2) пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада 

или у случају поремећаја или квара, 

3) прати параметре рада и подешава опрему и постројења, 



4) обавља редовне прегледе објекта,опреме,постројења,инсталација према плану 

одржавања, 

5) у договору са директором обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у 

објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама, 

6) стараседазградабудеблаговременозагрејана;  

7) ванпериодагрејањапомажедомару у извршавањуњеговихзадатака;  

8) води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама, 

9) обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања 

 

 

                                                    Члан 10. 

Мења се члан 37 Правилника о организацији и систематизацији послова и гласи: 

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
  

Ред. 

бр. 
Назив предмета 

број 

извршилаца 
Без лиценце 

    

1. Српски језик и књижевност 3,50 1 

2. Руски језик 0,30  

3. Француски језик 1,05 1 

4. Немачки језик 0,65  

5. Физичко васпитање 2,15  

6. Енглески језик 2,65  

7. математика 2,95  

8. историја 0,70  

9. физика 0,20 1 

10. Хемија и неметали 0,50  

11. биологија 0,40  

12. географија 0,75  

13. Ликовна култура 0,25  

14. социологија 0,50  

15. психологија 0,50  

16. Грађанско васпитање 0,90  

17. Верска настава 0,80  

18. Рачунарствои нформатика 2,20  

19. Здравство и социј. заштита 0,30  

20. Угоститељство и туризам 8,40  

21. Економија, право и 

администрација 
13,90 3 

22. Музичка култура 0,05  

23. трговина 2,30  

 УКУПНО 45,90 6 

 



 

 

ВАННАСТАВНО   ОСОБЉЕ 

РАДНИК 
СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

ПРОЦЕНАТ 

РАДНОГ ВРЕМЕНА 
СВЕГА 

ДИРЕКТОР 7 100 1 

ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА 

7 0 0 

ПЕДАГОГ 7 100 1 

ПСИХОЛОГ 7 50 0,5 

БИБЛИОТЕКАР 7 100 1 

СЛУЖБЕНИК ЗА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

7 0 0 

РУКОВОДИЛАЦ 

ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, 

БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 

7 0 0 

ДИПЛОМИРАНИ 

ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

7 100 1 

РЕФЕРЕНТ ЗА 

ПРАВНЕ, 

КАДРОВСКЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ    

4 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

ЧИСТАЧИЦЕ 1 100 5 

СЕКРЕТАР 7 100 1 

ДОМАР 3 100 1 

ЛОЖАЧ 3 0 0 

УКУПНО 

ВАННАСТАВНО 

  12,5 

УКУПНО 

ИЗВРШИЛАЦА 

  58,40 

 

 

                                                                          Директор  

                                                                      Душица Љубеновић 
 


