
На основу члана 126. став 4 тачка 19. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл.гл. РС“ бр. 88/17,27/18,10/19),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 14 Правилника тако да гласи: 
12. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
Услови: 
Послове Техничара одржавања информационих система и технологија 

може да обавља лице: 
1) које има средње образовање у трајању од најмање четири године 
2) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
3) које  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 
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) које  има  држављанство  Републике Србије 
5) које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
6) додатни услов: радно искуство на пословима одржавања рачунара 
 
 
Члан 2. 
Мења се члан 31 Правилника (опис послова) тако да гласи: 
11. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Техничар одржавања информационих система и технологија: 
 



- контролише са програмерима резултатете стирања;  
- извршава обраде, контролише рад стандардних апликација;  
- инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду информационих система и технологија;  
- предузима мере за благовремено обезбеђење резервнихделова;  
- води оперативну документацију и потребне евиденције; 
- одржавање рачунара и периферне рачунарске опреме; 
- инсталација и одржавање рачунарске мреже. 
 
Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли школе. 
    
Директор школе 
 
_______________________ 
       
              Симић Славољуб 
 
 
Овај Правилник објављен је на огласној табли школе дана 03.10.2019 године 
а ступио на снагу 07.11.2019. године. 
 
                                                                         Секретар школе 
                                                                        Маријана Шувалија 

 


