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На основу члана 24.став 2. и 3. Закона о раду («Службени гласник РС»
број 24/2005,61/ и 54/209 i 32/2013 ) чл.57 став 1.тачка 1. и 62.став 3.тачка
16. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/09,52/11и 55/13 и сагласност Привременог Школског
одбора дата на седници одржаној дана 18.12.2013.године, директор школе
донео је

П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У СРЕДЊОЈ
ТЕХНИЧКОЈ ПТТ ШКОЛИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се у складу са Законом утврђују организациони
делови у школи, унутрашња организација и систематизација радних места,
врсте и степена стручне спреме, потребна знања, односно искуство и други
посебни услови ( пробни рад
и претходна провера психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима – за наставника и
стручног сарадника) за заснивање радног односа на тим радним местима у
Средњој техничкој ПТТ школи у Београду ул Здравка Челара бр. 16 ( у
даљем тексту: Школа).
Члан 2.
У Школи се утврђују послови и радни задаци у складу са природом и
организацијом Школе,потребан број извршилаца кoји ће обезбедити
ефикасно извршавање програма образовно васпитног рада у школи .
Број носиоца остваривања наставног плана о програма утврђује се
годишњим планом рада школе. Пре почетка сваке школске године
преиспитује се број извршилаца који зависи од броја одељења,односно
броја уписаних ученика ,фонда часова.
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Члан 3.
За свако радно место даје се опис и назив извршиоца.
Посебни услови (школска спрема, радно искуство, лиценца и др.) за
наставнике и стручне сараднике утврђују се сагласно законским прописима,
а за остале запослене зависно од сложености послова и задатака који се
обављају у Школи.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ОРГАНИЗАТОР НАСТАВЕ

НАСТАВНИК ТЕОРИЈСКЕ
НАСТАВЕ

ПЕДАГОГ

БИБЛИОТЕКАР

СЕКРЕТАР
АДМИНИСТРАТИВНИ
РАДНИК

ШКОЛСКА СПРЕМА И
ПОТРЕБНИ УСЛОВИ

Високо образовање
пропи-сано за
наставника ове школе,
односно психолога или
педагога; пет година
радног стажа у школи,
положен стручни
испит.
услови као код
директора
Услови као код
директора
Према правилнику о
врсти и степену
стручне спреме
наставника, стручних
сара-дника у настави у
стру-чним школама
Према правилнику о
врсти и степену
стручне спреме
наставника, стручних
сара-дника у настави у
стру-чним школама
Према правилнику о
врсти и степену
стручне спреме
наставника, стручних
сара-дника у настави у
стру-чним школама
Дипломирани правник,
положен стручни испит
Правно – биротехничка
школа

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1

0,3

30%
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према нормативу

1

1

1
1
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ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
ФИНАНСИЈКОКЊИГОВОДСВЕНИ РАДНИКБЛАГАЈНИК
ПОМОЋНИ НАСТАВНИКСИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР
ПОМОЋНИ НАСТАВНИКЛАБОРАНТ

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА

СПРЕМАЧИЦА

шести или седми
степен стручности
економског смера
четври степен
стручности економског
смера
четврти степен
стручности
четврти степен
стручности
трећи, четврти или
пети степен
стручности-зани-мања
бравар, машинбравар
или инсталатер, столар
основна школа

1

1
1
1

1

Према нормативу

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Члан 4.
У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања
личности ученика, запослених и родитеља.
Запослени имају обавезу да својим радом, изгледом и укупним
понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.
Понашање у Школи и односи ученика, запослених и родитеља
уређују се правилима понашања у Школи.
Члан 5.
У Школи су забрањене активности којима се угрожавају,
омаловажавају или дискриминишу групе и појединци по основу расне,
националне, језичке, верске или полне припадности, физичке или психичке
конституције, узраста, социјалног или културног порекла, имовног стања,
односно политичког опредељења, као и подстицање таквих активности.
У Школи је забрањено физичко насиље и вређање личности ученика
и запослених.
У Школи и ван забрањена је употреба алкохола и психоактивних
супстанци.
У Школи није дозвољено страначко организовање и деловање и
коришћење школског простора у те сврхе.

4

Члан 6.
Школа ради у две смене.
Преподневна смена почиње са радом у 7,45 часова, а поподневна у
14,00 часова.
Школа ради у пет наставних дана, а у складу са школским
календаром.
Радници на одржавању објекта и радници на одржавању чистоће
раде у две смене: пре подне од 06,00 до 14,00 и после подне од 12,30 до
20,30.
Радници у секретаријату и рачуноводству по правилу раде од 08,00
до 16,00 часова
У случају потребе и по налогу директора радницима се може
одредити и другачије радно време.
Сви запослени у Школи пуно радно време остварују у
четрдесеточасовној радној недељи. Наставници и стручни сарадници
четрдесеточасовну недељу остварују у складу са нормативима које утврђује
Министарство просвете и спорта.
Запослени који на раду у Школи проводе 8 часова дневно у складу са
Законом имају право на одмор у току дневног рада у трајању од најмање 30
минута. Наведени одмор не може се користити на почетку или на крају
радног времена.
Запослени не могу напустати школску зграду, односно своје радно
место, а да се претходно не јаве управи Школе.
Радници у рачуноводству и секретаријату одмор у току дневног рада
користе по договору, али тако да увек један остаје на радном месту.
Члан 7.
Школски час траје 45 минута,практичне наставе 60 минута.
Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама
у складу са Годишњим планом, а према распореду часова који доноси
директор школе.
Број одељења по разредима у Школи одређује се у зависности од
броја уписаних ученика сваке школске године, а у складу са позитивним
прописима који регулиши број ученика у одељењу, односно групи.
Члан 8.
Образовно- васпитни рад у Школи остварује се кроз обавезну,
изборну и факултативну наставу и ваннаставне активности, а у складу са
Годишњим планом рада школе.
Сви запослени у настави, као и сви стручни сарадници морају имати
годишње планове рада и месечне планове рада
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Сви запослени у Школи, по налогу директора, могу у циљу обављања
послова који не трпе одлагање ( такмичења, полагање квалификационих
испита, прослава и сл.) бити ангажовани на пословима на које овим
правилником нису распоређени и ван овим правилником утврђеног радног
времена, а у складу са позитивним прописима.
У случају привремене одсутности појединих запослених, по налогу
директора, а због неодложних послова, радник може бити привремено
ангажован за обављање послова на које није распоређен у оквиру својих
могућности и компетенција, а у складу са позитивним прописима.
Члан 9.
Образовно-васпитни рад остварује се–одвија се у учионицама,
кабинетима, фискултурној сали, библиотеци, ,школском дворишту,
школским теренима и у осталом корисном простору Школе,пракса у
предузећу.
Обављање образовно-васпитног рада ван Школе може се вршити
само уз сагласност директора.
Члан 10.
Пред почетак сваке школске године преиспитује се број извршилаца
у настави и ван наставе, а у зависности од броја ученика.
Одлуку о повећању или смањењу броја извршилаца доноси директор
Школе у складу са уговором из става 2. члана 2. овог Правилника .
Члан 11.
У радни однос у школи може бити примљено лице, под условима који
су прописани законом и ако:
1. има одговарајуће образовање;
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затовра 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 примање мита или давање мита,за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на кривичну санкцију, и за које лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије и
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају у току рада.
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Члан 12.
У школи образовно-васпитни рад обављају: наставник и стручни сарадник.
Наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, 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.
Лице из става 2. овог члана мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након студија,од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у школи, у складу са ЕСПБ

РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ И ОПИС ПОСЛОВА
Члан 13.
На основу Закона, Наставног плана за средње школе, План рада
школе и других позитивних прописа у Школи се утврђују следећа радна
места:
1. директор Школе,
2. помоћник директора
2. организатор наставе,
3. школски педагог
4. лаборант-сарадник у настави
5. библиотекар,
6. администратор мреже-сарадник у настави
7. наставник предметне наставе
8. наставник за практичну наставу
9. шеф рачуноводства
10. секретар школе
11. фин.књиговодствени радник-послови благајника
12. админис.фин.књигов.радник –референт за ученичка питања
13. радник на одржавању објекта,
15. спремачица-радник на одржавању чистоће.
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Члан 14.
Поред послова и задатака утврђених Законом о основама система
образовања и васпитања, колективним уговорима и другим прописима,
послови (овлашћења) директора Школе су:
-представља и заступа Школу,
-руководи радом Школе,
-води пословање и усклађује процес рада,
-стара се о остваривању развојног плана Школе,
-извршава одлуке и закључке Школског одбора и Владе републике
Србије, односно оснивача,
-разматра пре утврђивања све појединачне одлуке у вези са
извршавањем плана и програма рада и развоја и даје мишљења о њима,
-подноси Годишњи извештај Школском одбору о свом раду,
-самостално одлучује о вођењу послова Школе, о организовању и
усклађивању процеса образовно-васпитног рада у оквиру делокруга
утврђеног законом и Статутом,
-одлучује о финансијском пословању Школе, у складу са Законом,
-одлучује о набавкама и поправкама у школској згради у складу са
финансијским планом и позитивним прописима,
-одлучује о правима из радног односа запослених ( доноси решења о
заснивању и престанку радног односа, одморима, одсуствима, зарадама и
др.)
-непосредно руководи радом шефа рачуноводства и секретара
Школе ( састанци 1x недељно или према потреби),
-издаје налоге појединим запосленим или групама запослених за
извршавање одређених задатака у складу са општим актима Школе,
-обавезан је да обустави од извршења акта Школског одбора и другог
органа Школе, ако сматра да су у супротности са Законом, колективним
уговором или општим актом Школе.
- дужан је да у случају наступања непредвиђених околности због
којих може бити угрожена безбедост деце у Школи, одмах по сазнању за
исте донесе одлуку о прекиду образовно-васпитног рада у Школи и ван ње:
и обустава екскурзија, рекреативне наставе, посета позориштима и сл.) и
предузме мере у циљу безбедног збрињавања деце у њихове породице.
Члан 15.
У области образовања и васпитања, директор Школе је:
-одговоран за законитост рада Школе,
-предлаже нацрт Годишњег плана рада Школе,
-организује образовно-васпитни рад Школе и стара се о његовом
остваривању и унапређивању,

8
-организује и остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и
предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника,
-прати и оцењује рад наставника и стручних сарадника,
-предузима мере у случају недоличног понашања наставника и
стручних сарадника и њиховог негативног утицаја на ученике,
-доноси одлуку о слободним радним местима ,
-бира наставнике и стручне сараднике, по прибављеном мишљењу
Школског одбора, а остале запослене без прибављања мишљења Школског
одбора,
-одређује разредне старешине,
-припрема, сазива и руководи седницама наставничког већа,
-усмерава и усклађује рад стручних органа Школе,
-координира рад разредних старешина, наставника и стручних
сарадника,
-посећује часове наставе и других облика активности и кроз анализу
рада пружа помоћ наставницима, посебно приправницима,
- контролише израду распореда дежурстава и његово извршење,
-остварује сарадњу са Министарством просвете и спорта,
-стара се о благовременом обавештавању запослених и Школског
одбора о свим питањима од интереса за рад Школе,
-сарађује са родитељима ученика и другим организацијама,
-потписује сведочанства, дипломе, уверења и друге јавне исправе
које издаје Школе, ако за потписивање неких од њих није овластио другог
запосленог,
-Директор је материјално одоворен за штету коју намерно или крајном
непажњом нанесе установи ,у складу са законом.
-обавља и друге задатке и послове утврђене Законом и Статутом
Школе.
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има високо
образовање, држављанство Републике Србије,лиценцу за наставника,
педагога или психолога,обука и положен испит за директора установе и
најмање пет година радног стажа у области
образовања и васпитања.
Директор мора да испуњава услове за наставника ,односно треба да има:
-одговарајуће образовање,психичку,физичку и здравствену способност за
рад са ученицима , познавање српског језика,није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеци као ни за кривична дела насиље у
породици,одузимање малолетног лица,запуиштање 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 човечанства и других добара
заштићених међународном правом. без обзира на изречену кривичну
санкцију.
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Члан 16.
Ако се у току мантата утврди да директор установе не испуњава
прописане услове ,или одбије да се на захтев органа управљања ,подвргне
лекарском прегледу ,престаје му радни однос.
Директор Школе бира се по поступку и на начин прописан
Законом, на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
О правима обавезама и одговорностима директора одлучује орган
управљања.
Члан 17.
Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса ,по
прибављеном мишљењу наставничког већа,донето на посебној седници на
којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају тајним гласањем о
свим кандидатима.
Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека
мандата директора.
Министар даје сагласност на одлуку о избору директора школе у
року од 30 дана од дана достављања одлуке.
Ако министар у року из става3. овог члана не донесе акт о сагласности
сматра се да није дао сагласност.
Даном достављања сагласности из става 4. овог члана одлука о избору
директора сматра се донетом .
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
Члан 18.
Школски одбор поставља вршиоца дужности директора до избора
директора, ако диретектору установе престане дужност ,а није распиан
конкурс или орган управљања није донео одлуку о избору или је министар
донео акт којим је одбио давање сагласности на одлуку органа управљања .
Одлука о постављању вршиоца дужности директора
подлеже
сагласности Министра просвете.
За вршиоца дужности директора установе може бити постављен наставник
,или стручни срадник најдуже шест месеца.
Вршиоцу дужности директора мирује радни однос на радном месту
са кога је постављен за време док обавља ту дужност.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора Школе
односе се и на вршиоца дужности директора.
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Члан 19.
Школа има помоћика директора, у складу са нормативом којим се
утврђују критеријуми и стандари за финансирање школе.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује
се наставник или стручни сарадник који има професионални углед и
искуство у уобразовно-васпитном раду, за сваку школску годину.
Помоћник директора :
- обавља послове из надлежности директора школе ,на основу
овлашћења директора или Школског одбора ;
- организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;
- координира рад стручних актива и других стручних сарадника Школе;
- председава и руководи радом педахошког колегијуа по налогу
директора школе;
- сазива и руководи седницама одељењског већа, у случају спреченост
одељењског старешине, без права одлучивања по налогу директора
школе;
- обавља послове наставника или стручног сарадника у складу са
решењем директора школе;
- издаје налоге запосленима у Школи у складу са описом њихових
послова;
- Помоћник директора за свој рад одговара директору школе.
- Услови, права, обавезе и одговорности директора школе односе се и
на помоћника директора.
ОРГАНИЗАТОР НАСТАВЕ
Члан 20.
Организатора наставе именује, за сваку школску годину директор
Школе из реда наставника или стручних сарадника у највишем звању у
Школи.
Члан 21.
Организатор наставе Школе обавља следеће послове и радне
задатке:
-замењује директора Школе,
-организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе,
координира рад стручних актива и других стручних органа Школе,
-помаже директору у инструктивно- педагошким пословима,
-стара се спровођењу и поштовању кућног реда,
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-организује прикупљање и обраду материјала за извештаје из
области наставе и васпитања,
- организује рад на уредном вођењу педагошке и школске
документације ( преглед дневнике 2 пута у току школске године и матичних
књига 1 пут у току школске године) и одговоран је за исто,
-обезбеђује замену часова и сам држи часове по налогу директора,
-организује и врши надзор над извођењем свих облика образовноваспитног рада ван школске зграде - рекреативне наставе, екскурзије,
излети и др. ( конктролише процедуре прописане Законом за извођење
наведених облика образовно-васпитног рада),
-обавља аналитичке послове (резултати успеха и владања ученика),
-учествује у раду стручних органа Школе, (припрема материјале за
састанке)
по овлашђењу директора остварује сарадњу са друштвеном
средином и стручним институцијама,
-свакодневно подноси директору усмени извештај о догађањима у
Школи у смени у којој је радио, а на захтев директора односно у случају
потребе о истоме подноси и писмени извештај,
-контролише рад домара и помоћног особља у својој смени,
-прегледа свеску главног дежурног 1 пут недељно,
-прегледа школску зграду 1 пут недељно,
-ради и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: За организатора наставе може бити именовано лице које
испуњава услове за наставника или стучног сарадника са високом или
вишом стручном спремом, положеним стручним испитом, односно
лиценцом и најмање 3 године радног стажа на пословима образовања и
васпитања.
ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ
Члан 22.
Задатак школског педагога је да својим стручним знањем и
саветодавним радом унапређује образовно-васпитни рад у Школи и пружа
стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по свим питањима
од значаја за образовање и васпитање.
Члан 23.
Школски педагог обавља следеће послове и радне задатке:
- припрема за рад,(недељна, месечна и годишња)
- презентира предлог Годишњег програма рада на Наставничком већу
и Школском одбору ( писани документ),
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- прати реализацију Годишњег програма рада и ангажује се на
његовом унапређивању,
- организује програмирање и планирање васпитног рада у Школи,
прати њихову реализацију и ангажује се на њиховом унапређивању,
- ради на увођењу и спровођењу иновација у настави,
- прати способност ученика и начин на који се формира његова
личност,
- пружа помоћ ученицима при професионалној орјентацији,
- помаже стварању радних навика код ученика и оспособљава их за
даље обазовање,
- непосредно прати рад наставника у остваривању обаразовноваспитних задатака, пружа им дидактичку помоћ и упућује их на
одговарајућу стручну литературу,
- води евиденцију о стручном усавршавању наставника
- ради са приправницима и помаже им око полагања приправничког
испита.
- ради са неадаптираним ученицима који имају проблема у
понашању,
- ради са ученичким организацијама,
- припрема предавања за родитеље,
- посећује наставу и родитељске састанке и индивидуално и групно
ради са ученицима и родитељима,
- сарађује са специјализованим установама и органима локалне
самоуправе у решавању васпитних и социјалних проблема ученика,
- учествује у раду Савета родитеља и других стручних органа,
- учествује у осмишљавању укупног изгледа Школе (естетско
уређење простора и оплемењивање истог)
- обавља и друге послове утврђене Статутом, општим актима Школе,
спроводи одлуке Школског одбора и стручних органа Школе,
- својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
- обавља послове по налогу директора Школе коме је за свој рад
непосредно одговоран.
УСЛОВИ: За обављање послова педагога потребна је висока стручна
спрема, положен стручни испит, односно лиценца за педагога и најмање
једна година радног стажа у струци.
Када је у питању врста стручне спреме, послове педагога може
обављати лице у звању:
-

дипломирани педагог;
професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог;
мастер педагог.
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БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Члан 24.
Задаци библиотекара Школе јесу да својим стручним знањем и
саветодавним радом унапређује образовно-васпитни рад у Школи и пружа
стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима, по питањима која
су од значаја за образовање и васпитање.
Члан 25.
Библиотекар Школе обавља следеће послове и задатке:
- руководи библиотеком и ради на остваривању задатака културне и
јавне делатности,књижевно реторичке трибине,
- материјално одговара за књиге у библиотеци,
- предлаже набавку књига и записа
- планирање и програмирање рада са ученицима, наставницима и
стручним сарадницима,
- непосредни рад са ученицима у библиотеци,
- пружање помоћи при избору литературе и друге грађе,
- непосредни образовно-васпитни рад са појединим одељењима у
библиотеци,
- испитивање потреба и интересовања за књигом код ученика,
- развијање код ученика, навика за развијање читалачких
способности, као и за чување, заштиту и руковање књижном грађом,
- израда Годишњег извештаја о раду Школе , ( писани документ и
презентовање истог Наставничком већу и Школском одбору)
- сарадња са директором, стручним сарадницима и
наставницима,(састанци 1 пут недељно)
- обавезно учешће у раду стручних органа Школе,
- евиденционо сређивање и стручна обрада књижног фонда и
периодике,
- преузимање и дистрибуција листова и часописа,
- аналитичко-извештајни послови у вези библиотеке,
- организација културних активности у Школи-организовање:
литерарних вечери и сусрета са познатим личностима, писцима и другим
јавним радницима,стручних састанака и берза књига,
- сарадња са другим библиотекама, издавачким кућама и праћење
нових издања и давање предлога о набавкама књига,
- води уредно Књигу утисака,
- прикупља грађу за Летопис Школе
- стручно усавршавање,
- припремање тематских изложби, писмених и усмених приказа књига,
периодике и друге књижне и некњижне грађе,
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- обавља и друге послове утврђене Статутом, општим актима Школе,
спроводи одлуке Школског одбора и стручних органа Школе,
- својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
- обавља послове по налогу директора Школе коме је за свој рад
непосредно одговоран.
УСЛОВИ: За обављање послова библиотекара потребна је висока стручна
спрема, положен стручни испит, односно лиценца и најмање једна година
радног стажа у струци.
Када је у питању врста стручне спреме, послове библиотекара може
обављати лице у звању:
- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер
за библиотекарство;
- дипломирани библиотекар - информатичар;
- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и
теорију књижевности;
- лице које испуњава услове за наставника гимназије или стручне
школе, односно стручног сарадника - педагога или психолога;
- професор народне одбране;
- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и
књижевност;
- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и
књижевност;
- дипломирани компаративиста и библиотекар;
- мастер библиотекар - информатичар;
- мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство
и информатика);
- мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно
профил: библиотекарство и информатика).
НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ
Члан 26.
Наставник
предметне наставе и наставник практичне наставе
обвљају следеће послове и задатке:
- припрема се за рад што документује припремама за часове (месечни
и годишњи планови),
- изводи наставу по наставном плану и програму ( редовну, допунску,
додатну, припремну и вананставне активности),
- саставља месечне и годишње планове рада,
- обавња дужност разредног старешине,
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-

-

-

-

-

сарађује са родитељима и ученицима,
учествује у спровођењу поправних, разредних испита и такмичења,
учествује у раду стручних и других органа Школе, у раду
комисија,одељењских већа.
Наставничког већа и комисија Школског одбора ( обавезно присуство
седницама),
обавља дужност дежурног наставника,
рукује одговарајућим наставним средствима и одговара за употребу
истих,
одговара за инвентар школе у свом радном простору,
води ажурно разредну и друге евиденције ( разредне књиге, матичне
књиге, записнике разредног и одељењског већа, стручних актива,
Наставничког већа и др.),
брине о безбедности ученика и дужан је да пријави организатору
наставе или директору Школе све неуобичајене појаве, предмете или
сумњива лица у школским просторијама
прати рад, учење и владање ученика, помаже им у раду и ради на
формирању радних навика, прати ниво напредовања,
прати здравствене, породичне и друге социјалне прилике ученика и у
сарадњи са стручним сарадницима предузима или предлаже
предузимање мара и активности у циљу побољшања истих,
сарађује са стручним, друштвеним и образовним установама у
локалној самоуправи и на том плану се стручно усавршава,
сарађује са педагошким руководиоцима и води евиденцију о тој
сарадњи,
стара се да свој рад подигне на виши ниво увођењем савремених
облика рада,
организује ученике и родитеље у побољшању амбијента учионице,
односно кабинета,
ради у ученичким организацијама по задужењу Наставничког већа,
подноси усмено на седницама тромесечне и полугодишње извештаје
о раду, годишњи извештај подноси писмено,
одводи ученике и присуствује систематским прегледима,
води организовано ученике у позориште, биоскоп, на излете и тд. у
складу са програмом рада и уз сагласност директора Школе,
прикупља средства за чланире, ексурзије, рекреативну
наставу,осигурање, хуманитарне акције, штампу и др. и предаје их
рачуноводству Школе,
организује и учествује у извођењу ђачких екскурзија и излета,
перманентно се стручно усавршава,
обавља и друге послове утврђене Статутом, општим актима Школе,
спроводи одлуке Школског одбора и стручних органа Школе,
својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
обавља послове по налогу директора Школе коме је за свој рад
непосредно одговоран.
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Члан 27.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној
настави може да изводи лице са високом стручном спремом, и то:

1. Српски језик и књижевност:
- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност;
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик;
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност;
- професор југословенске књижевности са страним језиком;
- професор српског језика и књижевности;
- професор српске књижевности и језика;
- професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу;
- дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
- дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима;
- професор југословенске књижевности и српског језика;
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик и Српска књижевност);
- мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програм Српска филологија: српски језик и лингвистика);
- мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик);
- мастер филолог (студијски програм Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);
- мастер филолог (студијски програм Српски језик и
књижевност).

2. Енглески језик:
- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност;
- мастер филолог (студијски програм Англистика);
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

3. Француски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и
књижевност;
- мастер филолог (студијски програм Француски језик и
књижевност);
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- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

4. Руски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност;
- мастер филолог (студијски програм Руски језик и књижевност);
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност).

5. Немачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност;
- мастер филолог (студијски програм Немачки језик и
књижевност);
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

6. Историја:
Историја са историјом културе и цивилизације:
- професор историје;
- дипломирани историчар;
- професор историје - географије;
- мастер историчар.
Лице из алинеје четврте мора имати претходно завршене
основне академске студије историје.

7. Устав и права грађана:
- дипломирани правник;
- професор социологије, односно дипломирани социолог;
- дипломирани политиколог, наставни смер;
- дипломирани политиколог, смер међународно-политички;
- мастер правник.
Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене основне
академске студије из области права.

8. Социологија:
- професор социологије, односно дипломирани социолог;
- професор филозофије и социологије;
- дипломирани политиколог, наставни смер;
- дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе;
- мастер социолог.
Лице из алинеје пете мора имати претходно завршене основне
академске студије социологије.
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Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Социологија може да изводи и:
- професор социологије и филозофије;
- професор марксизма.

9. Филозофија:
- професор филозофије,
- дипломирани филозоф;
- мастер филозоф.
Лице из алинеје треће мора имати претходно завршене основне
академске студије филозофије.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Филозофија може да изводи и:
- професор филозофије и социологије.

10. Географија:
- професор географије;
- дипломирани географ;
- професор историје - географије;
- дипломирани географ-просторни планер;
- дипломирани професор географије - мастер;
- мастер географ;
- мастер професор географије;
- мастер професор географије и информатике;
- мастер професор биологије и географије.
Лице из алинеје шесте до девете мора имати претходно
завршене основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије,
двопредметне студије биологије и географије.

11. Биологија:
- професор биологије;
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
- дипломирани биолог;
- професор биологије - хемије;
- дипломирани професор биологије и хемије;
- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;
- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
- дипломирани биолог-еколог;
- дипломирани професор биологије - мастер;
- дипломирани молекуларни биолог - мастер;
- дипломирани професор биологије-хемије - мастер;
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- дипломирани биолог заштите животне средине;
- мастер биолог;
- мастер професор биологије.

12. Математика:
- професор математике;
- дипломирани математичар;
- дипломирани математичар - професор математике;
- дипломирани математичар - теоријска математика;
- дипломирани математичар - примењена математика;
- дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
основи геометрије);
- дипломирани информатичар;
- професор хемије - математике;
- професор географије - математике;
- професор физике - математике;
- професор биологије - математике;
- дипломирани професор математике - мастер;
- дипломирани математичар - мастер;
- професор математике - теоријско усмерење;
- професор математике - теоријски смер;
- професор информатике - математике;
- дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
- дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
- дипломирани математичар - информатичар;
- дипломирани математичар - математика финансија;
- дипломирани математичар - астроном;
- дипломирани математичар за математику економије;
- професор математике и рачунарства;
- мастер математичар;
- мастер професор математике.

13. Физика:
- професор физике;
- дипломирани физичар;
- дипломирани астрофизичар;
- професор физике - хемије;
- дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;
- дипломирани физичар за општу физику;
- дипломирани физичар за примењену физику;
- дипломирани физичар-информатичар;
- професор физике за средњу школу;
- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;
- дипломирани физичар - истраживач;
- дипломирани физичар за примењену физику и информатику;
- дипломирани физичар - медицинске физике;
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- дипломирани професор физике - мастер;
- дипломирани физичар - мастер;
- дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
- дипломирани физичар - мастер физике - астрономије;
- дипломирани физичар- мастер медицинске физике;
- дипломирани професор физике-хемије - мастер;
- дипломирани професор физике-информатике - мастер;
- дипломирани физичар - професор физике - мастер;
-дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика мастер;
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика мастер;
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика мастер;
- мастер физичар;
- мастер професор физике.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1. ове тачке
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Физика може да изводи и:
- професор физике и хемије за основну школу;
- дипломирани професор физике и хемије за основну школу;
- дипломирани физико-хемичар;
- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;
- дипломирани астроном, астрофизички смер;
- дипломирани астроном, смер астрофизика.

14. Хемија:
- професор хемије;
- дипломирани хемичар;
- професор биологије - хемије;
- професор физике - хемије;
- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;
- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;
- дипломирани хемичар опште хемије;
- дипломирани хемичар за истраживање и развој;
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;
- дипломирани професор хемије - мастер;
- дипломирани хемичар - професор хемије;
- дипломирани хемичар - мастер;
- дипломирани професор физике - хемије - мастер;
- дипломирани професор биологије-хемије - мастер;
- професор географије - хемије;
- мастер хемичар;
- мастер професор хемије.
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15. Рачунарство и информатика:
- професор информатике, односно дипломирани информатичар;
- професор математике, односно дипломирани математичар,
смер рачунарство и информатика;
- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског;
- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике;
- дипломирани инжењер за информационе системе, односно
дипломирани инжењер организације за информационе системе
или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије;
- дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства;
- дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони,
економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија;
- дипломирани информатичар;
- дипломирани информатичар - пословна информатика;
- дипломирани информатичар - професор информатике;
- дипломирани информатичар - мастер;
- дипломирани професор информатике - мастер;
- дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;
- мастер математичар;
- мастер информатичар;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
- мастер професор технике и информатике;
- мастер инжењер информационих технологија;
- мaстeр инжeњeр oргaнизaциoних нaукa (студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке).
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање четири семестра.
Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати, у
оквиру завршених основних академских студија, положено
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области
Математика.
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Испуњеност услова из ст. 2. и 3. ове тачке утврђује
министарство надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија.

16. Музичка уметност:
- академски музичар;
- дипломирани музичар (сви смерови);
- дипломирани музиколог;
- дипломирани музички педагог;
- професор солфеђа и музичке културе;
- професор музичке културе;
- дипломирани етномузиколог;
- академски музичар - композитор;
- дипломирани композитор;
- професор музичког васпитања;
- мастер теоретичар уметности;
- мастер музички уметник, сви професионални статуси;
- мастер композитор.

17. Ликовна култура:
- професор ликовних уметности;
- дипломирани сликар - професор ликовне културе;
- академски сликар - ликовни педагог;
- дипломирани вајар - професор ликовне културе;
- академски вајар - ликовни педагог;
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;
- академски графичар - ликовни педагог;
- дипломирани графичар - професор ликовне културе;
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
културе;
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе;
- дипломирани графичар визуелних комуникација - професор
ликовне културе;
- професор или дипломирани историчар уметности;
- дипломирани сликар;
- дипломирани вајар;
- дипломирани графичар;
- дипломирани графички дизајнер;
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;
- дипломирани сликар зидног сликарства;
- лице са завршеним факултетом примењених уметности;
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности:
- лице са завршеним факултетом примењених уметности и
дизајна;
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- мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и
дизајна);
- мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно, примењене
уметности и дизајна);
- мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно,
примењене уметности и дизајна);
- мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно, примењене уметности и
дизајна);
- мастер историчар уметности (завршене основне академске
студије из области историје уметности).

18. Физичко и здравствено васпитање:
- професор физичког васпитања;
- дипломирани педагог физичке културе;
- професор физичке културе;
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране;
- професор физичког васпитања - дипломирани организатор
спортске рекреације;
- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут;
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер;
- мастер професор физичког васпитања и спорта;
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

19. Екологија и заштита животне средине:
- професор екологије и заштите животне средине;
- дипломирани еколог животне средине;
- дипломирани еколог за заштиту животне средине;
- дипломирани еколог - заштита животне средине;
- дипломирани еколог заштите животне средине - мастер;
- дипломирани професор биологије - мастер;
- дипломирани биолог заштите животне средине;
- дипломирани биолог - мастер;
- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;
- дипломирани биолог - еколог;
- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
- професор биологије;
- дипломирани биолог;
- дипломирани професор биологије и хемије;
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;
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- мастер биолог;
- мастер еколог;
- мастер професор биологије;
- мастер професор екологије;
- мастер професор биологије и географије.

20. Верска настава:
а) Православни катихизис (веронаука):
- лице које је завршило богословски факултет;
- лице које је завршило духовну академију;
- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за
извођење верске наставе

21. Грађанско васпитање:
- лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне
школе;
- лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне
школе;
- дипломирани етнолог;
- етнолог - антрополог;
- професор одбране и заштите.
Наведена лица могу да изводе наставу, ако су похађала један
или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског
васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење;
Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења;
Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање
и занемаривање деце; Здраво да сте, или специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској
установи.

У подручју рада Електротехника
наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних
предмета може да изводи:

1. Основе електротехнике
Електрична мерења
Електроника II
Електроника и материјали
Примена рачунара у електротехници
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани електротехнички инжењер;
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- дипломирани инжењер електронике;
- професор електротехнике;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства.

2. Техничко цртање
Техничко цртање са нацртном геометријом
Рачунарска графика и мултимедија:
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани електротехнички инжењер;
- дипломирани инжењер електронике;
- дипломирани инжењер машинства;
- професор електротехнике;
- дипломирани инжењер саобраћаја;
- професор машинства;
- професор механике;
- професор технике и информатике;
- дипломирани инжењер заштите на раду;
- дипломирани инжењер производног менаџмента.
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
- дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства;
- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне
академске студије у области машинског инжењерства.

3. Електротехнички материјали:
Технички материјали:
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани електротехнички инжењер;
- дипломирани инжењер електронике;
- професор електротехнике;
- дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим
текстилног и прехрамбеног;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
- дипломирани инжењер машинства;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства;
- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне
академске студије у области машинског инжењерства.
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4. Електроника II
Дигитална електроника
Рачунарске мреже:
- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског;
- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;
- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике;
- дипломирани инжењер рачунарства;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер
електроника и телекомуникације,
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на свим студијским програмима осим из области
енергетике;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски
програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на
студијском програму рачунарске мреже и комуникације.

5. Електрична мерења у телекомуникацијама
Телекомуникациона мерења:
- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског;
- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;
- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер
електроника и телекомуникације;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на свим студијским програмима осим из области
енергетике.

7. Економика и организација предузећа:
- дипломирани економист;
- дипломирани инжењер организације рада;
- дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије у области економије.

7а Предузетништво:
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани инжењер машинства;
- дипломирани економист;
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- дипломирани инжењер организације рада;
- професор електротехнике;
- дипломирани инжењер за индустријски менаџмент;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства;
- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне
академске студије у области машинског инжењерства;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије у области економије.

8. Кабловске и ваздушне ТК линије
Телекомуникационе инсталације
Телекомуникациони системи
Кориснички програми за електронска кола
Теорија телекомуникација
Дигиталне телекомуникације
Комутациона техника
Телекомуникационе мреже и терминали
Основе технике дигиталног преноса
Телекомуникациони водови
Системи преноса:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и
телекомуникација;
- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и
телекомуникација;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер
електроника и телекомуникације;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на студијским програмима из области електронике и
телекомуникација.

9. Основе програмирања:
- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског;
- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике;
- дипломирани математичар, смерови: програмерски,
рачунарства и информатике;
- професор информатике;
- дипломирани инжењер за информационе системе, односно
дипломирани инжењер организације за информационе системе
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или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије;
- дипломирани инжењер рачунарства;
- дипломирани математичар;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства, на свим студијским програмима, осим из области
енергетике;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски
програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне
академске студије у области електротехнике и рачунарства, на
студијском програму рачунарске мреже и комуникације;
- мастер математичар, мастер информатичар или мастер
инжењер информационих технологија, сви са претходно
завршеним основним студијама са најмање положених:
а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и
информатике, од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање
(један
двосеместрални
предмет
се
рачуна
као
два
једносеместрална предмета),
б) два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство;
- мастер инжењер организационих наука, завршене мастер
академске студије на смеру Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке и завршене
основне студије са најмање положених:
а) пет једносеместралних предмета из области рачунарства и
информатике, од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање
(један
двосеместрални
предмет
се
рачуна
као
два
једносеместрална предмета)
б) два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство.

22. Практична настава:
За све образовне профиле четворогодишњег
образовања у I разреду:
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани електротехнички инжењер;
- дипломирани инжењер електронике;
- професор електротехнике;
- инжењер електротехнике;
- инжењер електронике;
- виши стручни радник електротехничке струке;
- наставник практичне наставе електротехничке струке;
- пети степен стручне спреме електротехничке струке;
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- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства;
- специјалиста струковни инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена
из области електротехнике и рачунарства;
- струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

22.1. Практична настава:
За све образовне профиле трогодишњег
образовања у I разреду:
а) за електро праксу:
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани електротехнички инжењер;
- дипломирани инжењер електронике;
- професор електротехнике;
- инжењер електротехнике;
- инжењер електронике;
- виши стручни радник електротехничке струке;
- наставник практичне наставе електротехничке струке;
- пети степен стручне спреме електротехничке струке;
- дипломирани инжењер производног менаџмента.
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и
рачунарства;
- специјалиста струковни инжењер електротехнике и
рачунарства, претходно завршене струковне студије првог степена
из области електротехнике и рачунарства;
- струковни инжењер електротехнике и рачунарства;
- струковни инжењер електротехнике и рачунарства специјалиста.

б) за машинску праксу:
- дипломирани инжењер машинства;
- професор машинства;
- инжењер машинства;
- виши стручни радник машинске струке;
- наставник практичне наставе машинске струке;
- пети степен стручне спреме - металски радник;
- мастер инжењер машинства, претходно завршене основне
академске студије у области машинског инжењерства;
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-

-

специјалиста струковни инжењер машинства, претходно
завршене струковне студије првог степена на студијским
програмима из области машинског инжењерства;
струковни инжењер машинства

22.2. Практична настава
За образовне профиле: помоћник монтера
телекомуникационих мрежа, монтер
телекомуникационих мрежа, електротехничар
телекомуникација:
-

-

-

дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике
и телекомуникација;
дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;
дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;
инжењер
електротехнике,
смерови
електронике
и
телекомуникација;
виши стручни радник електротехничке струке, смер
електронике и телекомуникација;
електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже;
електротехничар специјалиста за комутационе уређаје;
дипломирани инжењер производног менаџмента;
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер
електроника и телекомуникације;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене
основне
академске
студије
у
области
електротехнике и рачунарства, на студијским програмима из
области електронике и телекомуникација;
специјалиста
струковни
инжењер
електротехнике
и
рачунарства, завршене струковне студије првог степена на
студијским програмима из области електронике и
телекомуникација;
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене
струковне студије на студијским програмима из области
електронике и телекомуникација.

23. Основе практичних вештина
а) Основе практичних вештина у електротехници
-

дипломирани инжењер електротехнике;
дипломирани електротехнички инжењер;
дипломирани инжењер електронике;
професор електротехнике;
инжењер електротехнике;
инжењер електронике;
аутоелектричар - специјалиста;
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-

-

-

мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене
основне
академске
студије
у
области
електротехнике и рачунарства;
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
специјалиста
струковни
инжењер
електротехнике
и
рачунарства, претходно завршене струковне студије првог
степена на свим студијским програмима у области
електротехнике и рачунарства;
струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

б) Основе практичних вештина у машинству
-

-

дипломирани инжењер машинства;
професор машинства;
инжењер машинства;
виши стручни радник машинске струке;
наставник практичне наставе машинске струке;
пети степен стручне спреме - металски радник;
мастер инжењер машинства, претходно завршене основне
академске студије у области машинског инжењерства;
специјалиста струковни инжењер машинства, претходно
завршене струковне студије првог степена на студијским
програмима из области машинског инжењерства;
струковни инжењер машинства.

24. Помоћни наставник:
За све образовне профиле, смер електронике:
-

-

-

инжењер електротехнике, смер електронике и
телекомуникација;
инжењер електротехнике, смерови: електроника,
телекомуникације, аутоматика, рачунарски;
лице са стеченим одговарајућим специјалистичким
образовањем у подручју рада електротехника, област
електроника;
лице са стеченим одговарајућим средњим образовањем у
четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне
спреме, у подручју рада електротехника, област електроника;
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, завршене
струковне студије на свим студијским програмима осим из
области енергетик
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Подручју рада Електротехника - оглед
Члан 1
Овим правилником прописује се врста образовања наставника
у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за
образовни профил електротехничар телекомуникација.

Члан 2
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
општеобразовних предмета могу да изводе лица чија је врста
образовања прописана Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника ("Просветни
гласник" бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07 и 4/07).

Члан 3
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних
предмета за образовни профил електротехничар телекомуникација
може да изводи:

1. Техника аналогног преноса
Техника дигиталног преноса:
-

-

дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, аутоматика и рачунарска техника и информатика,
радиокомуникације, мерна техника и управљање;
дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника, аутоматика, рачунарска техника и информатика,
примењена електроника и процесна аутоматика.

Теоријска настава, вежбе и практична настава:
2. Комутациони системи:
а) Теоријска настава и вежбе:
-

дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације;
дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације;
дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
-

инжењер
електротехнике,
смерови:
електроника
и
телекомуникације;
виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника
и телекомуникације;
електротехничар специјалиста за ТК мреже;
електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.
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3. Терминални уређаји:
а) Теоријска настава и вежбе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: електроника,
телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

4. Приступне мреже и уређаји:
а) Теоријска настава и вежбе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

5. Радио и бежичне технологије
а) Теоријска настава и вежбе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.
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6. Системи преноса
а) Теоријска настава и вежбе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

7. Техничка документација
а) Теоријска настава и вежбе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;

б) Практична настава:
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

Практична настава:
8. Електричне инсталације и опрема:
- професор електротехнике;
- дипломирани инжењер електротехнике;
- дипломирани инжењер електронике;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике;
- инжењер електронике;
- наставник практичне наставе електротехничке струке;
- виши стручни радник електротехничке струке;
- специјалистичко образовање у оквиру електротехнике.

9. Телекомуникационе инсталације и опрема:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, аутоматика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
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- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације, електроника,
аутоматика;
- инжењер електронике, смерови: телекомуникације, електроника и
телекомуникације, примењена електроника;
- виши стручни радник електротехничке струке;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

10. Електронске компоненте
Штампане плоче:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, радиокомуникација, мерна техника и управљање,
техничка физика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникација, аутоматика, рачунарска техника и
информатика, примењена електроника и процесна аутоматика;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електронике;
- инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације, електроника,
радиокомуникација, аутоматика;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

11. Телекомуникационе мреже са жичним водовима
Оптичке телекомуникационе мреже:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, техничка физика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

12. Стационарни системи за детекцију пожара:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, техничка физика,
енергетика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: електроника и
телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
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- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације,
аутоматика;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

13. Системи за контролу неовлашћеног приступа:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, техничка физика,
енергетика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: електроника и
телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације,
аутоматика;
- инжењер електронике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

14. Бизнис централе:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника и телекомуникације;
- инжењер електронике, смерови: електроника и телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

15. Аудио и видео интерфонски системи:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, техничка физика,
енергетика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације,
аутоматика;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
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- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

16. Антенски и КДС системи:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, радиокомуникације,
техничка физика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

17. Системи видео надзора:
- дипломирани инжењер електротехнике, смерови: телекомуникације,
електроника, мерна техника и управљање, енергетика;
- дипломирани инжењер електронике, смерови: телекомуникације,
електроника и телекомуникације, примењена електроника;
- дипломирани инжењер производног менаџмента;
- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације и
аутоматика;
- виши стручни радник електротехничке струке, смерови: електроника и
телекомуникације;
- електротехничар специјалиста за ТК мреже;
- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје.

ПОДРУЧЈЕ РАДА ПТТ САОБРАЋАЈ
1. Основи саобраћајне психологије:
- професор психологије;
- дипломирани психолог;
- дипломирани школски психолог - педагог;
- мастер психолог.

2. Пословна кореспонденција и комуникација
(лабораторијске вежбе):
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- дипломирани економист;
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- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми,
односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације.

3. Пословна информатика:
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- дипломирани математичар;
- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и
управљање системима;
- професор информатике;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми,
односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације;
- мастер математичар, претходно завршене основне академске студије
у области математике;
- мастер професор математике, претходно завршене основне
академске студије у области математике;
- мастер информатичар, претходно завршене основне академске
студије у области информатике;
- мастер професор информатике и математике, претходно завршене
основне академске студије у области информатике и математике;
- мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне
академске студије у области организационих наука на студијском
програму, односно модулу за информационе системе и технологије.

4. Рачуноводство:
- дипломирани економист;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије.

5. Телекомуникационе услуге:
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми,
односно модули: поштански саобраћај и мреже, телекомуникациони
саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације.

5а Поштанске услуге:
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми,
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односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације;
- дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм,
односно модул: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације (само за лабораторијске вежбе);
- специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски
програм поштанске и банкарске технологије (само за лабораторијске
вежбе);
- струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије
у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и
банкарске технологије (само за лабораторијске вежбе).

5б Поштанска техника и прерада пошиљака
Поштанска мрежа:
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије
у
области
саобраћајног
инжењерства,
студијски
програми/модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај
и телекомуникације.

6. Статистика:
- дипломирани економист;
- дипломирани математичар;
- професор математике;
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије;
- мастер математичар, претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике или примењене
математике;
- мастер професор математике, претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике;
- дипломирани математичар - мастер, претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике;
- дипломирани професор математике - мастер, претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије
у
области
саобраћајног
инжењерства,
студијски
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програми/модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај
и телекомуникације.

7. Банкарско пословање
Финансијско пословање:
а) Теорија:
- дипломирани економист;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије.

б) Лабораторијске вежбе:
- дипломирани економист;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије;
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми,
односно модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације;
- дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм,
односно модул: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и
телекомуникације;
- специјалиста струковни инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства,
студијски програм поштанске и банкарске технологије;
- струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије
у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и
банкарске технологије.

7а Економика и организација предузећа:
- дипломирани економист;
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај (само за лабораторијске вежбе);
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије.

8. Маркетинг:
- дипломирани економист;
- мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економије;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије
у
области
саобраћајног
инжењерства,
студијски
програми/модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај
и телекомуникације.
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9. Практична настава:
- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер
саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;
- инжењер саобраћаја за експлоатацију ПТТ саобраћаја;
- мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије
у
области
саобраћајног
инжењерства,
студијски
програми/модули: поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај
и телекомуникације;
- дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програм/модул:
поштански
саобраћај
и
мреже,
поштански
саобраћај
и
телекомуникације;
- специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије у области саобраћајног инжењерства, студијски
програм поштанске и банкарске технологије;
- струковни инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије
у области саобраћајног инжењерства, студијски програм поштанске и
банкарске технологије.

ДУЖНОСТИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Члан .28
Наставник предметне наставе и наставник практичне наставе
који је одељењски старешина нарочито је дужан да:
-води рачуна о остваривању наставног плана и програма у
одељењу, као и о укључивању ученика у допунски, додатни рад и
ваннаставне активности,
-посећује часове наставе у свом одељењу и саветује се са
наставницима и стручним сарадницима приликом награђивања и
кажњавања,
-ради у оквиру Одељењског већа свога и других одељења,
-обавља административне послове из свог делокруга и то: води
разредну књигу, матичну књигу и уноси оцене у ђачке књижице и
сведочанства,
-ствара кохезивни колектив,
-ради на побољшању општег успеха ученика,
-усмерава понашање ученика, уз помоћ похвала и казни,
-подстиче сарадњу међу ученицима,
-организује различите активности у одељењу (посете и сл.),
-ствара социјалне позитивне односе међу ученицима,
-води рачуна о естетском изгледу учионице и школској имовини,
-реализује програм рада одељењске заједнице (према
распореду),
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-сарађује са родитељима (отворена врата, индивидуални
разговори),
-усмерава рад одељењског савета родитеља (помоћ ученицима
слабијег имовног стања) и
-сазива и одржава одељењске састанке родитеља.

ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА
Члан 29.
а) Главни дежурни наставник
-

-

-

-

одговоран је за комплетно функционисање смене – контрола
доласка наставника на посао, одласка на часове, замене
одсутних наставника, дежурства наставника ( на улазу, у
дворишту,по ходницима)
организује замену часова и решава новоискрсле проблеме на
најбољи начин по ученике и образовно-васпитни процес.
главни дежурни наставник је такође одговоран за дежурство
ученика на улазима ( долазак на време, контрола обављања
дужности, )
координира рад осталих дежурних наставника, решава
евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој
безбедности у Школи.
-води дневник смене и о свим
променама
обавештава директора или организатора наставе
за свој рад директно је одговоран организатору наставе и
директору Школе

б) Дежурни наставници
- обавезни су да на дежурство дођу 30 минута пре почетка
наставе,
да се јаве главном дежурном и да се за све време обављања
дежурства
налазе у делу Школе у који су распоређени распоредом дежурстава,
-о свим уоченим променама дежурни наставници обавештавају
главног дежурног, извршавају његове налоге и омогућавају безбедан
улазак
и излазак ученика из Школе,
- дужни су да носе ИД картице
- на улазима су oбавезни да зауставе и провере идентитет и сврху
уласка у Школу сваке одрасле особе и сваког ученика који хоће да
изађе из Школе,
- за време сваког дежурства током часова, наставници морају да
прате комплетно дешавање на улазу,ходницима и дворишту школе
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- дужни
су да у свеску дежурних наставника уписују све
релевантне податке,
- свеска дежурног наставника налази се на столу дежурног
наставника и предаје се на завршетку дежурства следећем дежурном
наставнику,
- свеска дежурног наставника не сме да стоји код дежурних
ученика,
- у периоду лепог времена, за време великог одмора заједно са
ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом
уласка и изласка ученика у школску зграду.

ДУЖНОСТИ РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И
СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Члан 30.
Руководиоци одељењских већа и Стручних већа за области
предмета – учествују у изради Годишњег плана рада Школе и
одговорни су за израду планова рада већа,
- одговорни су за израду и најоптималнију расподелу одељења и
часова,
- обавезни су да на време предају месечне планове, као и да
контролишу уредно вођење записника већа,
- одговорни су да нове чланове већа припреме за непосредни
васпитно образовни рад,као и да им дају инструкције и упутства за
исти, као и да посећују њихове часове и размењују искуства,
- одговорни су за праћење измена програмских садржаја и њихово
уношење у планове рада,
- одговорни су за опремање учионица, свог већа, стање намештаја и
тд.
- обавља послове по налогу директора Школе коме је за свој рад
непосредно одговоран.

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Члан 31.
Управне, нормативно-правне и друге послове у Школи обавља
секретар Школе и то:
- израда аката у поступку остваривања права ученика,везаних
за остваривање права на образовање и васпитање,припремање одлука
по приговору и жалби ученика, родитеаља ,односно старатеља
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- правно - технички послови послови везани за статусне промене
у школи, промене назива.седишта ,пецата и др.
- правно –технички послови који се односе на простор школе,
вођење правне документације,
- израда дупликата ,сведочанства ,уверења и диплома
- одговара за чување матичњих књига
- у сарадњи са именованом комисијом ради на упису ученика у
први разред
- заступа школу пред судовима и другим организацијама
прати и примењује новине у пословању школе
- праћење законских и других прописа и указивање на обавезе
које проистичу из њих,
- израда нацрта статута и других општих аката Школе,
- праћење и спровођење поступка доношења општих аката и
правностручна помоћ и обрада тих аката, од радне верзије до
објављивања коначног текста,
- израда уговора и споразума,
- праћење примене статута и других општих аката и припремање
предлога за измене и допуне истих,
- припрема предлога за давање
тумачења статута и других општих аката,
- по писменом овлашћењу директора заступање Школе пред
судовима и другим органима и организацијама,
- припрема седница Школског одбора, присуствовање на истим
ради давања објашњења и упутстава,
- по потреби и налогу директора присуствовање седницама
других органа ради давања објашњења и упутстава,
- правно-технички послови око избора за органе Школе и стручни
послови за ове органе,
- стручни и технички послови код спровођења конкурса за избор
директора, као и осталих радника,
- послови управног поступка: доношење решења везаних за
права, обавезе и одговорности радника, ученика и других лица у складу
са законом, подзаконским актима и општим актима Школе,
- кадровски послови везани за заснивање и престанак радног
односа као и права радника из радног односа: распоређивање,
утврђивање плате, право на одморе и одсуства и друге промене
статуса,
- правни послови у вези са применом прописа о јавним
набавкама,
- организовање административних послова ( формирање
персоналних досијеа запослених, вођење матичне књиге запослених,
пријаве одјаве радника и др.) и праћење обављања истих,
- организовање и праћење рада помоћно- техничког особља
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- обавља и друге послове утврђене Статутом, општим актима
Школе, спроводи одлуке Школског одбора и стручних органа Школе,
-својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
-обавља послове по налогу директора Школе коме је за свој рад
непосредно одговоран.
УСЛОВИ: Послове секретара Школе може обављати дипломирани
правник-мастер студије или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године. са положеним стручним испитом за секретара, правосудним
испитом или стручним испитом за рад у органима државне управе и
најмање једна година радног искуства у струци.
Секретара Школе је дужан и року од две године од дана
заснивања радног односа полпжи стручни испит за секретара.
Секретару приправнику - директор одређује ментора са листе
секретара установа који утврди школска управа.

АДМИНИ.ФИН-КЊИГОВОДСТВЕНИ РАДНИК –РЕФЕРЕНТ
ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА
Члан 32.
Админи.Фин-Књиговодствени Радник –Референт За Ученичка Питања
обавља следеће послове
- ради на пријем поште, завођење у деловодни протокол,
експедиција по службама,архивирање по предмета,
- давање поште на експедицију, употреба печата и чување
штамбиља школе
- ажурирање архивске документације из текуће године
- издавање дупликата сведочанства ,диплома и уверења
- послови издавања ђачких повластица и потврда о редовном
школовању
- чешће у изради статистичких извештаја
- дактилографски послови
- завођење јавних исправа
- одговара за чување матичњих књига
- пријем пријава и записника за редовне и ванредне ученике и
њихово завођење (пријаве за попоравне ,разредне,матурске и
диференцијелне испите)
-умножавање и дистрибуција материјала и
-други послови по налогу директора и секретара школе.
-обавља административно - техничке послове на рачунару за
потребе руководећих и стручних органа Школе,
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-обавља послове канцеларијског пословања и то : пријем и
експедиција поште, вођење књиге примљене и експедоване поште,
вођење деловодника и скраћеног деловодника и др.
-ради на пријему и усмеравању телефонских позива,
-попуњава уверења која издаје Школе, на основу података из
евиденција која се води у секретаријату,
-набавља материјал за одржавање зграде и инвентара,
-набавља потрошни материјал за одржавање хигијене и води
приручни магацин Школе,
-дневно обилази Школу и контролише рад
радника на
одржавању објекта и радника на одржавању чистоће,
-помаже у изради извештаја и програма рада,
-ради на фотокопир апарату,
-учествује у пословима јавних набавки
-одговоран је за чување пословне ,службене и личне тајне.
-пружа техничку помоћ у изради Годишњег програма рада и Извештаја
о раду
- води евиденцију о ванредним ученицима (решења .матични
лист....)
- прати и примењује новине у пословању школе
-својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
- обавља послове по налогу директора Школе и секретара којима
је за свој рад непосредно одговоран.
УСЛОВИ: Послове административног радника – референта за ученичке
послове може обављати лице са средњом стручном спремом -правнобиротехничка,економска школа и најмање једне године радног искуства
у струци

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Члан 33.
Шеф рачуноводства обавља следеће послове и радне задатке
овог радног места:
- процењује финансијска средства у оквиру овлашћења из Закона
о рачуноводству,
- води потребну документацију материјалног и финансијског
пословања у складу са Законом
- контира и књижи пословне догађаје ,
- сачињава контни план,
- саставља дневни биланс, периодичне обрачуне и годишњи
обрачун,
- саставља финансијски план,
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припрема извештаје за органе управљања који се односе на
финансијско и материјално пословање школе,
- води евиденцију и обрачун ПДВ-а за школу у систему ПДВ-а,
- обавештава запослене у школи у вези зарада,
- обрада података за израду финансујског плана
- давање података за статистику – РАД 1,ИНВ-01,КГИ -03
контролише рад благајника,
- познавање рада на рачунару и знање дактилографске послове
везане за рад економско – финансијске службе
- вођење евиденције пописа имовине и усклађивање стања
пописа са стањем у главној књизи.
- стручно се усавршава,
- сарадња са пореском управом и локалном самоуправом
- израда периодичног рачуна за свако тромесечје и израда
завршног рачуна
- обавља и друге послове одређене Законом и послове по налогу
директора у складу са Законом.
прати и примењује новине у пословању школе
-

УСЛОВИ: Послове рачуновође - вођење пословних књига, састављање
и презентацију финансијских извештаја правног лица обавља стручно
лице.
Стручно лице, из става 1. овог члана мора да испуњава следеће
услове:
1) да има положен стручни испит за одговарајуће стручно звање
(рачуновођа, самостални рачуновођа и овлашћени рачуновођа);
2) да није кажњавано за кривична дела која га чине недостојним за
обављање послова из области рачуноводства.
Лицима која су до дана ступања на снагу Закона о рачуноводству и
ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006 и 111/2009) стекла
стручна звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист
СРЈ“, бр. 46/96, 74/99, 22/2001 и 71/2001) и Законом о рачуноводству и
ревизији („Службени лист СРЈ“, број 71/2002 и „Службени гласник РС“,
број 55/2004), признају се та звања.
Услови које запослени треба да испуни за обављање послова и радних
задатака:
виша стручна спрема – VI степен, Виша економска школа или први
степен академских студија,
висока стручна спрема –дипломиран економиста
дипломиран економиста-мастер
три године радног искуства на књиговодствено – финансијским
пословима.
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ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ РАДНИКБЛАГАЈНИК
Члан 34.
Благајник обавља следеће послове и радне задатке овог радног
места:
- води благајнички дневник,
- пренос новчаних срестава по приспелим рачунима (уплате,
исплате)
- исплата стипендија ученицима,
- издавање маркица за превоз запосленима,
- израда М-4 образца за пензиско и инвалидско осигурање,
- израда и исплата путних налога,
- састављање статистичких извештаја,
- припрема зараде и достава Управи за трезор на обраду,
- припрема обрачунa накнаде боловања преко 30 дана и достава
Управи за трезор за обраду,
- припрама обрачуна накнаде за породиљско боловање и достава
Управи за трезор за обраду.
познавање рада на рачунару и дактилографских послова везани за рад
економско-финансијске службе.
- обрачун налога за службена путовања и пријава радника за
учествовање на семинарима
- праћење прописа која су везани за редовно пословање
УСЛОВИ: Послове благајника може обављати лице са средњом или
вишом стручном спремом економског (финансијског) смера и најмање
једне године радног искуства у струци .
Услови које запослени треба да испуни за обављање послова и радних
задатака овог радног места:
средња стручна школа – IV степен економске струке,
три године радног искуства на пословима благајника.

САРАДНИК У НАСТАВИ-ЛАБОРАНТ
Члан 35.
Лаборант има следеће обавезе и одговорности
- врши поправку и одржавање опреме и уређаје,
- по потреби врђи израду макета и прикључке опреме неопходне
за извођење лабараториских вежби.

49
-

-

сарађује са наставницима у припреми и поставци макета и
уређаји за извођење лабараторуских вежби.
води евиденцију о кваровима и правовремено врши отклањање
истих
правовремено обавештава руководиоце кабинета и руководиоце
стручних већа о стању инвентара и опреме у кабинетима и
лабораторијама.
врши набавку потребног материјала и компоненти неопходних за
несметано одвијање наставе у кабинетима
придржава се и води рачуна о примени правила о заштити на
раду у лабараторијама и кабинетима.
учествује у попису имовине и подноси извештај о стању опреме и
других материјалних добара.
својим радом доприноси стварању позитивне атмосфере у
школи и очувању угледа школе.
Обавља послове по налогу директора школе коме је за свој рад
одговоран.
Услови: IV,V степен стручне спреме –електротехничар слабе
струје и најмање једна година радног искуства у струци.

САРАДНИК У НАСТАВИ –АДМИНИСТРАТОР МРЕЖЕМАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК
Члан 36.
-

-

администратор мреже има следеће обавезе и одговорности
постављање и инсталариње рачунарске опреме
умрежавање рачунара-поправка и сервисирање рачунара и
додатне опреме
инсталација софтвера и давање права корисницима
праћење и контрола рада радних станица појединачно и у
мрежи.
одржавање сајта школе
правовременео
обавештава
руководиоце
кабинета
и
руководиоца стручних већа о стању исправности инвентара
рачунарске опреме.
планира и врши набавку неопходне опреме и компонента
придржава се и води рачуна о примени правила о заштити на
раду у кабинетима.
учествује у попису имовине и подноси извештај о стању опреме и
других материјалних добра
својим радом доприноси стварању позитивне атмосфере у
школи и чува углед школе.
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обавља послове по налогу директора школе,коме је за свој рад
одговоран.

УСЛОВИ: средња стручна спрема IV степен ,VI, или VII техничког
усмерења.
Радно искуство – најмање једна година радног искуства у
струци

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
Члан 37.
Радник на Одржавању Објекта има следеће обавезе и одговорности:
- одговоран је за безбедност зграде, исправност уређаја и
инсталација,
- откључава и закључава зграду и рукује са кључевима осталих
просторија опште намене,
- рукује протипожарним апаратима и другим уређајима у функцији
безбедности објекта,
- стара се о исправности санитарних уређаја,
- види евиденцију о оштећењима на објекту, опреми,
инсталацијама и о томе обавештава административног радника
или секретара Школе,
- по завршетку наставе обавезно обилази све просторије,
проверева да ли су погашена светла, затворена вода, прозори и
врата обезбеђени, као и да ли се у просторијама налазе
неовлашћена лица,
- у зимском периоду организује и обавља чишћење снега са крова
зграде и прилаза згради,
- одржава и по потреби врши замену стаклених површина, брава,
ролетни, сијалица, водоводних инсталација и сл.,
- одржава намештај у свим просторијама ( клупе, столице,
катедре, табле, опрема, витрине и др.),
- врши мање столарске и молерске радове,
- врши мање оправке наставних средстава и уређаја у сарадњи са
наставницима техничког образовања,
- врши ситније оправке електро-инсталација у школским
просторијама у сарадњи са наставницима техничког образовања,
- ангажује се у вези са припремама манифестација у Школи (
озвучење, декорација и сл.),
- врши израду мањих употребних предмета ( огласне табле,
сталци за цвеће, панои, и сл.),
- врши праћење потрошног материјала за одржавање објекта и
чистоће,
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организује и одржава зелене површине и терене у сарадњи са
осталим радницима на одржавању чистоће,
редовно одржава инсталације за грејање зграде,
сарађује са наставницима и ученицима у домену свога посла,
сарађује са комуналним предузећима и осталим институцијама у
циљу нормалног одржавања објекта,
уклањања све опасне предмете из школске зграде, као и
дворишта,
поставља заштитну ограду на местима на којима је то
предвиђено или се за истом укаже потреба,
ради на одржавању дворишта (кошење траве,укљања грубе
предмете, грање и остало)заједно са помоћним особљем
надгледа исправност инсталација за грејање
врши наручивање и набавку потрошног материјала неопходног
за одржавање инсталације и друге имовине из његове
надлежности
учествује у спровођењу пописа инвентара и имовине из његовог
домена
сарађује и са другим радницима на одржавању чистоће.
носи одговарајућу прописану опрему
својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе
обавља послове по налогу директора Школе, oрганизатора
наставе, секретара и административног радника, којима је за
свој рад одговоран.

УСЛОВИ: Послове домара може обављати лице са трећим, четвртим
или петим степеном стручне спреме
и најмање једном годином
радног стажа у струци .

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ -СПРЕМАЧИЦА
Члан 38.
Послови радника на одржавању чистоће су:
- свакодневно
одржавање
чистоће
у
ходницима,
учионицама,санитарним чворовима и другим просторијама (
чисти и пере подове, прозоре, врата, зидове, брише прашину са
инвентара и др.),
- обавезно носи прописану радну униформу,
- пере радни мантил, завесе и пешкире,
- одговорна је за инвентар и другу опрему којом рукују и која се –
- налази у просторијама за које одговара,
- пријављују домару школе сва оштећења или настале кварове у
просторијама које чисти,
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заједно са осталим спремачицама чисти школско двориште и
улаз испред школске зграде, снег са улазних степеница и
степеница у дворишту,
негује зелене површине у школском дворишту,
засађује и негује цвеће по учионицама, холовима и ходницима у
реону свога рада на одржавању чистоће,
обавезно предаје нађене ствари дежурном наставнику или
организатору наставе.
ради на одржавању хигијене дворишта
обавља курирске послове,
обавља послове кувања кафе и чаја за запослене,
пријављује
главном дежурном предмет који не припада
уобичајеној активности ученика у школи – шприцеви, сумњиве
металне или друге кутије, оруђа итд.,
детаљано
прегледа
школске тоалете и пријављује
све
неуобичајене предмете у истим,
дежура приликом прослава, такмичења, приредби и тд.,
својим радом и понашањем доприноси очувању угледа Школе,
обавља послове по налогу директора Школе, секретара,
организатора наставе, административног радника којима је за
свој рад одговорна.

УСЛОВИ: Послове спремачице може
степеном стручне спреме.

обављати лице са првим

ОСТАЛИ УСЛОВИ
Пробни рад
Члан 42.

Пробни рад може да уговори установа са наставником и
стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос
на неодређено време-најдуже до шест месеца,
Директор Школе решењем утврђује комисију за праћење пробног
рада.
Комисија из став 1. овог члана подноси писмени извештај о
резултатима пробног рада са одређеним предлогом, директору Школе
,најкасније на дан истека пробног рада.
По прибављеном извештају Комисије, који нема обавезујући
карактер, директор Школе доноси позитивну или негативну оцену рада,
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на основу које лице које је било на пробном раду остаје у радном
односу или му престаје радни однос.

Члан 43.
Да би оцена резултата пробног рада била што објективнија и
реалнија , за време трајања пробног рада комисија из члана 43. овог
Правилника дужна је да води записник о пробном раду у који се
евидентирају сви послови и задаци које је запослени на пробном раду
обављао, а који су релевентни за процену квалитета рада.
Оцена резултата задовољава или не задовољава даје се за
сваки конкретни посао , а на крају пробног рада сумирају се сви
резултати и евентуални пропусти.
Записник из става 1. овог члана треба да садржи следеће
податке: врста послова и задатака, датум односно време обављања,
количина, односно обим и квалитет извршених задатака, оцену
комисије и потпис свих чланова комисије.

ПРИПРАВНИЦИ
Члан 44.
Приправник је лице које први пут у том својству заснива радни
однос у Школи и оспособљава се за самосталан образовно-васпитни
рад, савладавањем програма за увођење у рад наставника, односно
стручних сарадника 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 рад наставника и стручног сарадника, директор
Школе решењем приправнику одређује ментора.
Прва три месеца приправничког стажа наставник ,односно стручни
сарадник ради под непосредним надзором наставника који има
лиценцу а који му одреди ментор.Наставник –приправник за време
прва три месеца не оцењује ученике.
Приправник има право да полеже испит за лиценцу после
навршених годину дана рада.
Приправнику који у року од две године од дана заснивања
радног односа не положи испит за лиценцу- престаје радни однос.
Програм увођења у посао наставника, односно стручних
сарадника, начин и поступак провере савладаности тог програма и
програм полагања испита за лиценцу- прописује министар.
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Члан 45.
На све што није прописано одредбама овог Правилника,а односи
се на заснивање радног односа са приправницима, примењују се
непосредно одредбе Закона о основама система образовања и
васпитања, и остали позитивни прописи који регулишу наведену
материју.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
На послове и радне задатке утврђене овим Правилником могу се
примити на рад и распоређивати, по правилу, само радници који
испуњавају утврђене услове.

Члан 47.
Код лица која имају стручну спрему стечену у отцепљеним
бившим републикама СФРЈ, а њена врста не одговара врсти
прописаној овим правилником, министар просвете, по прибаљеном
мишљењу одговарајућег факултета или више школе, утврђује да ли је
њена врста одговарајућа за наставника или стручног сарадника у
Школи.

Члан 48.
Поступак отварања нових радних места и одлуку о потреби
заснивања радног односа са радником доноси директор Школе.

Члан 49.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се
одредбе Закона о основама система образовања и васпитања , Закона
о раду и други и позитивни прописи.
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Члан 50.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Школе.
Стпањем на снагу овог правилника престаје да важи досадашњи
правилник о состематизацији радних места Средње техничке ПТТ
школе донет дана 08.12.2011.године - дел.број.01-1/1098.

Члан 51.
Тумачење одредаба овог Правилника даје директoр Школе.

Објављено на огласној табли
Школе, _________________

ДИРЕКТОР
Поповић Миленко

на овај правилник је школски одбор
дао сагласност дана 18.12.2013. године,
дел.број _______________________
ступио на снагу:
_____________________

