На основу члана 24 Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр. 20/05,61/05,54/2009,32/2013 и
75/2014), члана 119 ст.1 т.1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2017), члана 159 ст. 1 Закона о систему плата запослених у јавним
службама („Сл. Гласник РС“ бр. ), Закона о одређивању максималног броја запослених у
јавном сектору („Сл. гл. РС“ бр. 68/15,УС-85/15), Уредбе о изменама и допунама Уредбе о
Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
( ''Сл. гласник РС'' бр. 6/2018, од 23.1.2018.г.), Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи ("Сл. гласник РС - Просветни гласник",
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у
основној школи („Сл.гл.Рс“- Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013), Правилника о
норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних сарадника и
васпитача у ош („Сл. гл. РС-Просветни гласник“ бр. 2/92, и 2/2000), Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања ( „Сл. гл. РС“ бр. 75/2015) и члана 65 став 3 тачка 22 Статута
школе, директорка ОШ „2.октобар“ из Зрењанина, је дана 20.3.2018. године донела

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „2. ОКТОБАР“ ЗРЕЊАНИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником се у ОШ «2.октобар» из Зрењанина (у даљем тексту: школа)
утврђују називи радних места, степен стручне спреме одређене врсте занимања, број
извршилаца за школску годину, потребна знања и способности, послови које запослени
обављају на радном месту (стручни испит, психофизичке способности, лиценца за рад,
испит за директора, испит за секретара, и др.).
Члан 2
На радном месту запослени обављају послове описане у даљем тексту, а
елементи који их дефинишу су: предмет, обим, време извршења, начин изврења,
ангажовање доступних материјалних и других средстава, на основу којих се утврђује и
стручна спрема, радно искуство и посебни услови.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3
Одлуку о потреби заснивања радног односа на упражњено радно место, након
провере листе технолошких вишкова, доноси директор школе по добијању сагласности
ресорног министарства.
Слободно радно место и услови за рад, пријављују се конкурсом Националној
служби за запошљавање и у једном јавном гласилу за територију Републике Србије.
Члан 4
Радни однос у школи се заснива Уговором о раду.
Уговор о раду закључују запослени и послодавац, односно у име школе законски
заступник – директор.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да школи достави сва
потребна документа у складу са позитивним прописима.
Члан 5
Радни однос са приправником се може засновати на пословима за које је
предвиђена висока стручна спрема, односно седми степен стручности.
За време приправничко стажа/стручне праксе, кандидату се именује ментор ради
обуке за оспособљавање самосталног рада и полагања испита за лиценцу.
Члан 6
У току рада запослени може да буде распоређен на свако друго радно место које
одговара степену и врсти стручне спреме, знању и способностима, о чему одлуку доноси
деректор школе.
За случај укидања радног места, директор доноси одлуку о одговарајућем
распореду запосленог са укинутог на друго радно место, уколико за то постоје
могућности, сходно квалификацији и способностима запосленог.
Уколико не постоји одговарајуће радно место, запослени се након спровођења
законског поступка, проглашава технолошким вишком, и даље се поступа у складу са
позитивним прописима.

III РАДНА МЕСТА У ОШ „2.ОКТОБАР“
СА ТИПИЧНИМ ОПИСОМ ПОСЛОВА ИЗ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА И
ПОТРЕБАМА УСТАНОВЕ И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
Члан 7
1. Назив радног места: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
- Опис посла:

 руководи радом, заступа и представља установу;
 планира и распоређује послове на руководиоце oдељењских већа, тимова и комисија;
 даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности установе;
 доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;
 одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених;
 врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних
набавки установе и израђује предлог буџетских средстава за рад;
 располаже средствима установе у складу са законом;
 спроводи донете одлуке и друга општа акта од стране Школског одбора;
 координира радом установе;
 израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и
унапређењарада из своје области;
 планира, организује и контролише рад запослених у установи;
 планира и прати стручно усавршавање запослених из своје установе и спроводи
поступак за стицање њиховив звања у складу са законом;
 сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце / ученика,
запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим установама и удружењима
и другим заинтересованим лицима и институцијама;
 образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
 на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, а за
директора основне школе ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем.
- Додатна знања / испити / радно искуство / компетенције:
 дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца)
 обука и положен испит за директора установе (лиценца);
 осам, односно 10 година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања,
 знање рада на рачунару.
- Број извршилаца: 1
2. Назив радног места: СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ
- Опис посла:
 стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на
неправилности у раду установе;
 обавља управне послове у установи;
 израђује опште и појединачне правне акте установе;

 обавља правне и друге послове за потребе установе;
 израђује уговоре које закључује установа;
 обавља правне послове у вези са статусним променама у установи;
 обавља правне послове у вези са уписом деце/ученика;
 обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском
службом установе;
 пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;
 пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;
 прати прописе и о томе информише запослене.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
. Додатна знања / испити / радно искуство:
 дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за
секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или
државни стручни испит.
- Број извршилаца: 1
3. Назив радног места: СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ
- Опис посла:
 доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању
образовноваспитног рада;
 учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања
васпитнообразовног рада;
 прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика;
 пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих
видова васпитнообразовног рада;
 обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и
запосленима у установи;
 пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика,
прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању
педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни
рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у
раду са децом / ученицима, родитељима, личним пратиоцима / педагошким асистентима,
подстиче лични и професионални развој наставника;
 подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у
установи;
 спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку
на наредни ниво образовања или у другу установу;

 организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања
социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;
 организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;
 пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са
интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и /
или социјалном подршком детету или ученику;
 ради у стручним тимовима и органима установе;
 води прописану евиденцију и педагошку документацију;
 учествује у изради прописаних докумената установе;
 координира и / или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања;
 врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени
упис у школу;
 учествује у структуирању одељења у школи на основу процењених индивидуалних
карактеристика ученика;
 обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно
уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;
 креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о
ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној
интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;
 реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама,
локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад
установе.
- Стручна спрема: / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство : дозвола за рад (лиценца).
- Број извршилаца: 1
4. Назив радног места: СТРУЧНИ САРАДНИК – ПСИХОЛОГ
- Опис посла:
 доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању
васпитнообразовног, односно, образовноваспитног рада;
 учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања
васпитнообразовног рада;
 пружа подршку васпитачима и наставницима у планирању, припремању и реализацији
свих видова васпитнообразовног рада;
 пружа помоћ васпитачима и наставницима на праћењу и подстицању напредовања
деце / ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама
детета / ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана

ученика, обавља саветодавни рад са васпитачима и наставницима на основу добијених
резултата процене, пружајући им подршку у раду са децом / ученицима, родитељима,
личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој васпитача и наставника;
 спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку
на наредни ниво образовања или у другу установу;
 организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања
социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;
 координира превентивни рад у школи и пружање подршке ученицима и родитељима за
примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену адекватних
васпитних стилова;
 обавља саветодавни рад са децом и ученицима, родитељима, односно старатељима,
васпитачима, наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу
васпитнообразовног рада;
 обавља саветодавни рад са децом и ученицима, родитељима, односно старатељима и
запосленима у установи;
 ради у стручним тимовима и органима установе;
 води прописану евиденцију и педагошку документацију;
 пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са
интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и
/или социјалном подршком детету или ученику;
 учествује у структуирању васпитних група у предшколској установи и одељења у школи
на основу процењених индивидуалних карактеристика деце / ученика;
 обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно
уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;
 креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о
деци / ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној
интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;
 реализује сарадњу са стручним и другим институцијама, локалном заједницом,
стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;
 учествује у изради прописаних докумената установе;
 врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени
упис у школу.
- Стручна спрема / образовање Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
- Број извршилаца: 0,5
5. . Назив радног места: СТРУЧНИ САРАДНИК – БИБЛИОТЕКАР
- Опис посла:
 води пословање библиотеке;

 планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и
васпитања;
 сарађује са наставницима и стручним сарадницима;
 руководи у раду библиотечке;
 ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања;
 учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе;
 води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио
и друге записе;
 сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;
 предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише,
класификује, сигнира и каталогизује;
 учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;
 учествује у раду тимова и органа школе;
 води педагошку документацију и евиденцију;
 учествује у изради прописаних докумената установе.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
- Додатна знања / испити / радно искуство:  дозвола за рад (лиценца).
- Број извршилаца: 0,5
6. Назив радног места: НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
(Наставник предметне наставе / Наставник предметне наставе са одељењским
старешинством)
- Опис посла:
 планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнoвaспитнoг
рaдa у складу са планом и програмом установе;
 остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним
потребама ученика;
- сарађује са родитељима;
 остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку
на наредни ниво образовања или у другу установу;
 пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим
ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима
за израду ИОП-а и учествује у раду тима за додатну подршку ученику;
 ради у испитним комисијама;
 обавља послове ментора приправнику;
 обавља послове одељењског старешине који се састоје у следећем:
1) израђује годишњи и месечни план рада;

2) проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања
одељењског колектива и унапређивања односа у њему;
3) редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења;
4) одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог одсуствовања са наставе;
5) упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на ученике и даје ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и одговорностима;
6) стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њиховим обавезама и одговорностима;
7) остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота
ученика;
8) редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима;
9) похваљује ученике;
10) предлаже додељивање похвала и награда ученицима;
11) предлаже одељењском већу оцену из владања ученика;
12) изриче васпитне мере "опомена одељењског старешине" и "укор одељењског старешине";
13) сарађује са директором и осталим запосленима у Школи, као и са
субјектима ван Школе, ради обављања својих послова;
14) сазива седнице одељењског већа и руководи његовим радом;
15) учествује у раду стручног тима за инклузивно образовање;
16) води школску евиденцију;
 ради у тимовима и органима установе у складу са Годишњим планом рада школе;
 учествује у изради прописаних докумената установе;
 припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;
- припрема ученике и учествује на такмичењима и приредбама.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
 на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
- Додатна знања / испити / радно искуство:
 дозвола за рад (лиценца),
- познавање рада на рачунару.
-Број извршилаца: 21,67
7. Назив радног места: НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ
- Опис посла:
 планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнoвaспитнoг
рaдa у складу са планом и програмом установе;

 спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним
потребама ученика;
 спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку
на наредни ниво образовања или у другу установу;
 прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовноваспитним
потребама ученика;
 пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим
ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима
за додатну подршку ученику и учествује у раду тима за израду ИОП-а;
 учествуjе у спровођењу испита;
 обавља послове ментора приправнику;
 води прописану евиденциjу и педагошку документацију;
 обавља послове одељењског старешине;
 учествуjе у раду тимова и органа установе;
 учествује у изради прописаних докумената установе;
- припрема ученике и учествује на такмичењима и приредбама;
 ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са родитељима, односно
старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама
у локалној заједници.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије,)
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
 на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
- Додатна знања / испити / радно искуство:
 дозвола за рад (лиценца).
- Број извршилаца: 12
8. Назив радног места: НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
- Опис посла:
 остварује садржаје образовноваспитног рада у продуженом боравку;
 води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и
подстиче ученике на самосталан рад;
 спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним
потребама ученика;
 планира, припрема и остварује образовноваспитни рад и активира ученике у слободном
времену раднотехничким, производним, хуманитарним, спортским, културно уметничким, забавним и другим активностима;

 брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља
ученика, васпитава их и чува;
 прати развој ученика и резултате у учењу;
 подстиче ученике на постизање бољих резултата;
 ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са породицама ученика;
 води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију;
 учествује у раду тимова и органа установе, члан је тима за пружање додатне подршке
детету и ученику.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије);
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
 на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
- Додатна знања / испити / радно искуство:
 дозвола за рад (лиценца).
-Број извршилаца: 2
9. Назив радног места ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ
- Опис посла:
 пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим развојним,
образовним, социјалним потребама;
 асистира васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања
њиховог рада са децом, односно ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка;
 ради унапређивања социјалног и емоционалног статуса деце и ученика, као и
оснаживања породица за то, континуирано и активно комуницира са родитељима односно
старатељима деце, односно ученика;
 у сарадњи са управом установе, стручним сарадницима и другим запосленима узима
учешће у интерсекторској комуникацији са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицама локалне самоуправе;
 учествује у раду Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање
додатне подршке деци и ученицима, као и у раду других тимова и органа установе, ради
унапређивања рада са децом и ученицима;
 пружа подршку деци и ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу,
групу, одељење и вршњачку комуникацију;
 пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних
технологија у процесу учењу у школи и породици;
 редовно подноси извештај о свом раду и израђује прописану документацију.
- Стручна спрема / образовање  средње образовање.

- Додатна знања / испити / радно искуство  обука за педагошког асистента (завршен
прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине).
- Број извршилаца: по кадровском плану.
10. Назив радног места: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
- Опис посла:
- проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;
- врши билансирање прихода и расхода;
- врши билансирање позиција биланса стања;
- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену
усвојеног контног плана;
- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале
извештаје везане за финансијско – материјално пословање;
- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
- преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је
везана за одлив и прилив готовине;
- контира и врши књижење;
- спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;
- врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и
других примања;
- обавља електронска плаћања;
- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;
- прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са
надлежним државним органима;
- врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;
- врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава
између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;
- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
- чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
- сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;
- припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања,
припадајућих пореза и доприноса;
- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
- припрема финансијске материјале и учествује у поступку јавних набавки;
- прати позитивне прописе из области обављања послова на свом радном месту.
- Стручна спрема / образовање: Високо образовање:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно:

- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе.
- изузетно: - средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе.
- Додатна знања / испити / радно искуство:
- знање рада на рачунару;
- најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.
- Број извршилаца: 1
11. Назив радног места: РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ (административно-финансијски радник)
- Опис посла:
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема
документацију приликом израде аката, уговора и др.;
- прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
- издаје одговарајуће потврде и уверења ученицима и запосленима;
- води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и
врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа у сарадњи са директором и
секретаром школе;
- обавља административне послове из области имовинско - правних послова у сарадњи
са секретаром и директором школе;
- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта
општа и појединачна;
- води евиденцију архивске грађе, обележава архивску грађу и излучује безбредни
архивски материјал, и др. послове у складу са прописима везаним за архиву;
- врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште – електронским путем
или путем курира;
- припрема и умножава материјал за рад ученика и запослених;
- води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели
потрошног канцеларијског материјала;
- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;
- врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за
финансијско задуживање;
- води прописане електронске евиденције;
- ажурира податке у одговарајућим базама;
- јавља се на телефон/факс, прима и прослеђује поруке коме су упућене;
- врши коричење и пластифицирање материјала;
- наручује храну за ученике/ кореспондира са добављачима;
- у сарадњи са секретаром и одељењским старешинама наручује наставна средства и
стручну литературу;
- прати позитивне прописе из области обављања послова на свом радном месту.

- Стручна спрема / образовање:
- средње образовање (IV степен ) или више образовање (VI степен).
- Додатна знања / испити / радно искуство:
- знање рада на рачунару.
- Број извршилаца: 1

12. Назив радног места ГЛАВНИ КУВАР
- Опис посла:
- организује рад у кухињи;
- саставља јеловник и припрема храну за ученике и остале кориснике;
- требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница у
кухињу;
- требује средства за рад (посуђе, уређаје, помће апарате, есцајг и др.);
- требује и прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње,
инвентара и посуђа;
- контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и квантитет приликом
испоруке хране из кухиње;
- води прописане евиденције у смислу санитарних прописа;
- сарађује са санитарним контролорима;
- пријављује кварове и недостатке везане за неометано припремање оброка;
- Стручна спрема / образовање - средње образовање.
- Додатна знања / испити / радно искуство:
- ХЦЦП обука, редовни санитарни прегледи (на 6 месеци)
- Број извршилаца: 0,60
13. Назив радног места: СЕРВИРКА:
- опис посла:
- припрема, сервира и послужује топле и хладне oброке и безалкохолне напитке;
- одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;
- преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;
- води евиденције о требовању и утрошку робе;
- разбројава ужину по одељењима и уручује ученицима.
- Стручна спрема / образовање: средње образовање.
- Број извршилаца: 1
14. Назив радног места: ДОМАР
- Опис посла:
- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних
система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
- обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске /
лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, као и друге радове у смислу
одржавања и поправки ради функционисања школе;

- припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим
кваровима на системима и инсталацијама;
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада
или у случају поремећаја или квара;
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
- одржава ограду око дворишта школе, зеленило и стазе, коси траву и чисти снег када га
има;
- мења сијалице/неонке на местима где прегоре;
- сарађује са ученицима, родитељима и запосленима у школи.
- Стручна спрема / образовање – трећи степен или средње образовање стручне школе.
- Број извршилаца: 1
15. Назив радног места: СПРЕМАЧ(ИЦА) – спремач-курир
- Опис посла.
- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског
режима;
- спрема и уређује учионице и просторије за боравак ученика и запослених;
- одржава хигијену у санитарним чворовима;
- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми;
- прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара;
- одржава чистоћу дворишта (чишћење папирног отпада, лишћа, снега, пластике и др.( и
износи смеће у контејнер градског зеленила;
- сакупља материјал за рециклажу у посебне посуде (папир, пластику и лименке);
- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;
- oтпремање поштанских пошиљака у пошту;
- отпремање службене документације у региону школе, односно за Школску управу,
финансије и др. Служби.
- Стручна спрема / образовање - основно образовање.
- Број извршилаца: 8
IV ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА СИСТЕМАТИЗОВАНА РАДНА МЕСТА
Члан 8
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да
изводи:
1) професор разредне наставе,
2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,

4) мастер учитељ,
5) дипломирани учитељ - мастер,
6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
Члан 9
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног
језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу
да изводе лица, и то:
1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе,
3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности,
4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
тач. 6)-8) (брисане)
9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је
на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и
психологије, као и методике наставе,
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
11) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира,
12) дипломирани библиотекар - информатичар,
13) мастер филолог,
14) мастер професор језика и књижевности,
15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ - мастер,
17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори одговарајућег
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског
оквира).
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил.

Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор,
односно, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно професор
разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
Члан 10
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло високо образовање, и то:
1. Српски језик:
1) професор српског језика и књижевности,
2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
3) професор српске књижевности и језика,
4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
14) професор југословенске књижевности са страним језиком,
15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик
са компаратистиком),

21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност),
(22) професор српскохрватског језика и књижевности;
(23) мастер филолог из области филолошких наука;
(24) професор југословенске књижевности и српског језика.
2. Страни језик:
2.1) енглески језик:
- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик),
- дипломирани филолог англиста - мастер,
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура);
2.2) немачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура);
3. Ликовна култура:
- дипломирани сликар,
- академски сликар - ликовни педагог,
- академски графичар - ликовни педагог,
- академски вајар - ликовни педагог,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани вајар - професор ликовне културе,
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар - професор,
- дипломирани вајар,
- дипломирани вајар - професор,
- дипломирани графички дизајнер,
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
- дипломирани сликар зидног сликарства,
- дипломирани графичар,

- дипломирани графичар - професор,
- професор ликовних уметности,
- 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),
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.
4. Музичка култура:
- академски музичар,
- дипломирани музичар - музички педагог,
- дипломирани музички педагог,
- дипломирани музичар - композитор,
- дипломирани композитор,
- дипломирани музичар - диригент,
- дипломирани музичар - музиколог,
- дипломирани музиколог,
- дипломирани диригент,
- дипломирани музичар - акордеониста,
- дипломирани музичар - гитариста,
- дипломирани музичар - соло певач,
- дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани етномузиколог,
- дипломирани музичар - пијаниста,
- дипломирани музичар - чембалиста,
- дипломирани музичар - оргуљаш,
- дипломирани музичар - харфиста,
- дипломирани музичар - перкусиониста,
- дипломирани музичар - виолиниста,
- дипломирани музичар - виолиста,
- дипломирани музичар - виолончелиста,
- дипломирани музичар - контрабасиста,
- дипломирани музичар - флаутиста,
- дипломирани музичар - обоиста,
- дипломирани музичар - кларинетиста,
- дипломирани музичар - фаготиста,
- дипломирани музичар - хорниста,
- дипломирани музичар - трубач,
- дипломирани музичар - тромбониста,

- дипломирани музичар - тубиста,
- професор црквене музике и појања,
- дипломирани музичар - саксофониста,
- професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани музичар - бајаниста,
- дипломирани музичар за медијску област,
- професор музичког васпитања,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани флаутиста,
- дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора),
- професор музичке културе,
- мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог,
музиколог или музички теоретичар),
- мастер музички уметник (сви професионални статуси),
- мастер композитор,
- дипломирани трубач;
- дипломирани клавириста.
5. Историја:
- професор историје,
- професор историје и географије,
- дипломирани историчар,
- мастер историчар,
- дипломирани историчар - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
6. Географија:
- професор географије,
- дипломирани географ,
- професор географије и историје,
- дипломирани професор биологије и географије,
- дипломирани професор географије и информатике,
- професор биологије-географије,
- професор физике-географије,
- професор географије-информатике
- дипломирани професор географије-мастер,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер географ,
- мастер професор географије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор географије и информатике,
- дипломирани географ - просторни планер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани

географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или
двопредметне студије географије и информатике.
7. Физика:
- професор физике,
- дипломирани физичар,
- професор физике и хемије,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- професор физике и основе технике,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор физике и математике,
- дипломирани астрофизичар,
- дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
- професор физике и хемије за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за примењену физику,
- професор физике за средњу школу,
- дипломирани физичар истраживач,
- дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за општу физику,
- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани астроном, смер астрофизика,
- професор физике-информатике,
- дипломирани физичар-медицинска физика,
- дипломирани професор физике-мастер,
- дипломирани физичар-мастер,
- мастер физичар,
- мастер професор физике,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор физике и информатике,
- 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,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
- мастер професор математике и физике;
- мастер професор информатике и физике,

- дипломирани физичар - информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области физике.
8. Математика:
- професор математике,
- дипломирани математичар,
- дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
- дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
- дипломирани математичар - информатичар,
- професор математике и рачунарства,
- дипломирани математичар за математику економије,
- професор информатике - математике,
- дипломирани математичар - астроном,
- дипломирани математичар - примењена математика,
- дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани информатичар,
- мастер математичар,
- мастер професор математике,
- мастер професор математике и физике,
- мастер професор математике и информатике,
- мастер професор физике и математике,
- мастер професор информатике и математике,
- дипломирани професор математике-мастер,
- дипломирани математичар - мастер,
- дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани математичар - професор математике,
- дипломирани математичар - теоријска математика,
- дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
- професор хемије - математике,
- професор географије - математике,
- професор физике - математике,
- професор биологије - математике,
- професор математике - теоријско усмерење,
- професор математике - теоријски смер,
- дипломирани математичар и информатичар,
- дипломирани математичар - механичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
9. Биологија:

- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- дипломирани биолог - еколог,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- професор биологије - географије,
- професор биологије - хемије,
- професор биологије - физике,
- професор биологије - информатике,
- професор биологије - математике,
- дипломирани професор биологије - мастер,
- дипломирани биолог - мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - географије, мастер,
- дипломирани молекуларни биолог - мастер,
- дипломирани биолог заштите животне средине,
- мастер биолог,
- мастер професор биологије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије.
10. Хемија:
- дипломирани хемичар,
- професор хемије,
- професор хемије и физике,
- професор хемије и биологије,
- дипломирани хемичар опште хемије,
- дипломирани хемичар за истраживање и развој,
- дипломирани физикохемичар,
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
- професор биологије и хемије,
- професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- дипломирани хемичар - професор хемије,
- дипломирани професор хемије - мастер,
- професор физике - хемије,
- професор географије - хемије,
- професор биологије - хемије,
- дипломирани професор физике - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани педагог за физику и хемију,

- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
- дипломирани хемичар - мастер,
- мастер професор хемије,
- мастер хемичар,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор биологије и хемије,
- мастер физикохемичар.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије хемије.
11. Физичко васпитање:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог 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 професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
- професор физичког васпитања и спорта,
- мастер физичког васпитања и спорта,
- професор спорта и физичког васпитања,
- професор спорта и физичке културе.
12. Техничко и информатичко образовање:
- професор техничког образовања,
- професор технике,
- професор технике и информатике,
- професор информатике и техничког образовања,
- професор техничког образовања и машинства,
- професор технике и машинства,
- професор машинства,
- професор електротехнике,
- професор техничког образовања и техничког цртања,
- професор техничког образовања и физике,
- професор физике и основа технике,
- професор техничког образовања и хемије,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- професор техничког образовања и васпитања,
- професор техничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања и васпитања,
- професор политехничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања,

- професор технике и графичких комуникација,
- професор производно-техничког образовања,
- дипломирани педагог за техничко образовање,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор основа технике и производње,
- професор политехнике,
- професор технике и медијатекарства,
- професор техничког образовања и медијатекар,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор технике - мастер,
- мастер професор технике и информатике,
- мастер професор информатике и технике,
- професор основа технике и информатике.
Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су
завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала
програм из тих предмета у трајању од осам семестара.
Члан 13
Послове стручног сарадника могу да обављају:
1. Школски педагог:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог-психолог,
- дипломирани педагог,
- мастер педагог,
- дипломирани педагог - мастер.
2. Школски психолог:
- професор психологије,
- дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- дипломирани психолог,
- мастер психолог,
- дипломирани психолог - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
3. Библиотекар:
- дипломирани библиотекар - информатичар,
- професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,
- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности,
- професор разредне наставе,

- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за
библиотекарство,
- професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност,
- мастер библиотекар - информатичар,
- мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),
- мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика),
- професор југословенских књижевности,
- дипломирани компаративиста и библиотекар.
Члан 14
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из обавезних изборних предмета у
основној школи, може да изводи:
1. Грађанско васпитање:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- професор педагогије,
- дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог - психолог,
- професор психологије,
- дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за
лиценцу у области образовања,
- дипломирани педагог,
- мастер учитељ,
- мастер педагог,
- мастер психолог,
- дипломирани учитељ - мастер,
- дипломирани психолог - мастер,
- дипломирани педагог - мастер,
- лица која испуњавају услове за обављање стручних послова: социјални радник,
дефектолог, логопед и андрагог;
- лице које испуњава услове за наставника основне школе;
- лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе;
- дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности;
- дипломирани музички педагог.

2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог - психолог,
- професор психологије,
- дипломирани психолог, општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета страни језик, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи,
- дипломирани социјални радник, са положеним стручним испитом, односно испитом за
лиценцу у области образовања,
- дипломирани педагог,
- професор географије,
- дипломирани географ,
- лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета српски језик, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи,
- мастер педагог,
- мастер психолог,
- мастер филолог,
- мастер професор језика и књижевности,
- дипломирани психолог - мастер,
- дипломирани педагог - мастер,
- мастер географ,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер професор географије,
- лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи,
- лица која испуњавају услове за обављање стручних послова: социјални радник,
дефектолог, логопед и андрагог,
- дипломирани географ - просторни планер,
- лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета матерњи језик националне
мањине, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи,
- лице које испуњава услове за извођење наставе из изборног предмета матерњи
језик/говор националне мањине са елементима националне културе, у складу са овим
правилником;
- лице које испуњава услове за наставника основне школе;
- лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе;
-дипломирани музички педагог.
Лица из члана 2. тачка 1. подтач. 1) и 2) могу да изводе наставу уколико су, у складу са
прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе из
предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно
завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања;
Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава
кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица
добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно

дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен
специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој
високошколској установи.
2. Верска настава:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
(1) Православни катихизис (веронаука)
- лице које је завршило богословски факултет,
- лице које је завршило духовну академију,
- лице са вишом богословском спремом - завршеним Богословским институтом при
Богословском факултету или завршеном богословијом (виша стручна спрема),
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
- лице које је завршило исламски факултет,
- лице са завршеном исламском педагошком академијом (виша школска спрема),
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(3) Католички вјеронаук
- дипломирани теолог,
- дипломирани катехета,
- теолог-катехета,
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
2) други циклус основног образовања и васпитања:
(1) Православни катихизис (веронаука)
- лице које је завршило богословски факултет,
- лице које је завршило духовну академију,
- лице са вишом богословском спремом - завршеним Богословским институтом при
Богословском факултету или завршеном богословијом (виша стручна спрема),
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(2) Исламска вјеронаука (илмудин)
- лице које је завршило исламски факултет,
- лице са завршеном исламском педагошком академијом (виша школска спрема),
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
(3) Католички вјеронаук
- дипломирани теолог,
- дипломирани катехета,
- теолог - катехета,
- наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,

- професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе,
- професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;
Члан 15
3. Народна традиција:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
- професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
- професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
- професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику,
- професор за југословенску и општу књижевност,
- професор југословенске књижевности са страним језиком,
- лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета матерњи језик националне
мањине, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи,
- мастер учитељ,
- професор српског језика и српске књижевности,
- мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
- дипломирани учитељ - мастер,
- лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
4. Руке у тесту - откривање света:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- професор физике,
- професор хемије,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета физика према
правилнику којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи,

- лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета хемија према правилнику
којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
осим лица која су завршила двопредметне студије: хемија - биологија, односно хемија географија,
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер.
5. Чувари природе:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије, са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- професор природних наука,
- дипломирани биолог - еколог,
- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- професор хемије и биологије,
- мастер учитељ,
- мастер професор биологије,
- мастер биолог,
- мастер биолог - еколог,
- мастер професор екологије,
- мастер еколог,
- мастер професор екологије и заштите животне средине,
- мастер професор биологије и хемије,
- мастер географ,
- мастер професор биологије и географије,
- дипломирани учитељ - мастер,
- мастер географ за област животне средине,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер професор географије,
- лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара,
- професор природних наука - мастер,
- дипломирани географ заштите животне средине.
2) други циклус основног образовања и васпитања:
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- дипломирани биолог - еколог,
- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- професор природних наука,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- професор хемије и биологије,
- мастер професор биологије,
- мастер биолог,
- мастер биолог - еколог,
- мастер професор екологије,
- мастер еколог,

- мастер професор екологије и заштите животне средине,
- мастер професор биологије и хемије,
- мастер географ,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер географ за област животне средине,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер професор географије,
- лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара,
- професор природних наука - мастер,
- дипломирани географ заштите животне средине.
6. Лепо писање:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе из предмета српски језик према
правилнику којим је прописана врста стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи,
- дипломирани графичар ликовних уметности,
- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар ликовних уметности,
- мастер учитељ,
- мастер ликовни уметник, са завршеним основним академским студијама из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер примењени уметник, са завршеним основним академским студијама из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер конзерватор и рестауратор са завршеним основним академским студијама из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер дизајнер, са завршеним основним академским студијама из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- дипломирани учитељ - мастер.
7. Од играчке до рачунара:
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
- мастер учитељ,
- лице које испуњава услове за извођење образовано-васпитног рада из наставног
предмета Информатике и рачунарства,
- дипломирани учитељ - мастер,
- професор основа технике и информатике.
10. Физичко васпитање - изабрани спорт:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог физичке културе,
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
- професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
- мастер професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта.

11. Информатика и рачунарство:
- професор информатике,
- професор информатике у образовању,
- професор информатике и техничког образовања,
- дипломирани инжењер информатике,
- дипломирани инжењер пословне информатике,
- дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику,
- дипломирани математичар - за рачунарство и информатику,
- дипломирани инжењер организације рада - смер кибернетски,
- дипломирани инжењер организације - за информационе системе,
- дипломирани инжењер за информационе системе,
- дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе,
- дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику,
- дипломирани математичар,
- професор математике,
- професор физике,
- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике,
- дипломирани инжењер електронике,
- професор технике и информатике,
- професор техничког образовања,
- професор електротехнике,
- професор машинства,
- дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе
системе,
- професор информатике - математике,
- дипломирани информатичар,
- дипломирани информатичар - пословна информатика,
- дипломирани информатичар - професор информатике,
- професор географије - информатике,
- дипломирани информатичар - мастер,
- дипломирани професор географије - информатике, мастер,
- професор физике - информатике,
- дипломирани професор физике - информатике - мастер,
- дипломирани професор информатике, мастер,
- дипломирани информатичар - мастер пословне информатике,
- дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику,
- дипломирани економиста за економску статистику и информатику,
- дипломирани физичар,
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
- мастер математичар,
- мастер информатичар,
- мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
- мастер економиста,
- мастер професор информатике и математике,
- мастер професор информатике и физике,
- мастер професор физике и информатике,
- мастер професор географије и информатике,
- мастер професор технике и информатике,
- мастер професор информатике и технике,
- мастер инжењер информационих технологија,

- мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке),
- дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
- дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области информационих
система и технологија,
- дипломирани професор информатике и математике - мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор информатике и технике - мастер,
- професор основа технике и информатике,
- професор географије и информатике;
- мастер професор информатике и физике;
- мастер професор информатике и математике;
- дипломирани индустријски менаџер.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и
рачунарство 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.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и
рачунарство може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, које у оквиру
завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области Математика или Теоријско рачунарство.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које
испуњава услове из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада
за предмет Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је стекло стручни
назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет
информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне
или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.
Испуњеност услова из ст. 2-4. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове
образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма.
12. Шах:
1) први циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и
васпитања треба да поседују најмање ИИ (другу) категорију или женску И (прву)
категорију или да су са успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да
изводе и лица са завршеним учитељским факултетом која су у току студија савладала
план и програм шаха у трајању од најмање три семестра.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и васпитања може да
изводи и лице са мастер академским студијама које испуњава услове за наставника
разредне наставе и наставника предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и
васпитања треба да поседују најмање ИИ (другу) категорију или женску И (прву)
категорију или да су са успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.

Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у такмичарску књижицу
предметног наставника, на основу које се установљава да ли је захтевани ниво
регистрован и оверен од стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у првом циклусу основног образовања и васпитања може да
изводи и:
- лице са завршеним основним академским студијама на учитељском или педагошком
факултету, са положеним предметима Шах И, Шах ИИ и Шах ИИИ,
- лице са завршеним основним академским студијама на факултету спорта и физичког
васпитања (са положеним предметима Шах И и Шах ИИ).
2) други циклус основног образовања и васпитања:
- професор разредне наставе,
- професор предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и
васпитања треба да поседују најмање И (прву) категорију или титулу женског мајсторског
кандидата или да су са успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у такмичарску књижицу
предметног наставника, на основу које се установљава да ли је захтевани ниво
регистрован и оверен од стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и васпитања може да
изводи и лице са мастер академским студијама које испуњава услове за наставника
разредне наставе и наставника предметне наставе у основној школи.
Лица која изводе наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и
васпитања треба да поседују најмање И (прву) категорију или женског мајсторског
кандидата или да су са успехом савладали програм обуке за одговарајући разред.
Провера стручне шаховске квалификације врши се увидом у такмичарску књижицу
предметног наставника, на основу које се установљава да ли је захтевани ниво
регистрован и оверен од стране Шаховског савеза Србије.
Наставу из предмета шах у другом циклусу основног образовања и васпитања може да
изводи и:
- лице са завршеним основним академским студијама на учитељском или педагошком
факултету, са положеним предметима Шах 1, Шах 2 и Шах 3,
- лице са завршеним основним академским студијама на факултету спорта и физичког
васпитања, са положеним предметима Шах 1 и Шах 2.
13. Свакодневни живот у прошлости:
- лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са
прописом којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
14. Цртање, сликање и вајање:
- дипломирани сликар,
- дипломирани сликар - професор,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- академски сликар,
- академски сликар - ликовни педагог,
- дипломирани вајар,
- дипломирани вајар - професор,
- дипломирани вајар - професор ликовне културе,
- академски вајар,
- академски вајар - ликовни педагог,
- дипломирани графичар,

- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани графичар - професор,
- дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе,
- академски графичар,
- академски графичар - ликовни педагог,
- дипломирани сликар примењеног сликарства,
- дипломирани сликар рестауратор,
- дипломирани вајар примењеног вајарства,
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
- дипломирани графичар примењене графике,
- дипломирани костимограф,
- дипломирани костимограф савременог одевања,
- дипломирани костимограф сценског костима,
- дипломирани индустријски дизајнер,
- дипломирани дизајнер текстила,
- дипломирани графички дизајнер,
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
- дипломирани сценограф,
- дипломирани керамичар,
- дипломирани фотограф,
- наставник ликовне културе,
- дипломирани сликар - текстила,
- дипломирани сликар - керамичар,
- дипломирани сликар зидног сликарства,
- дипломирани дизајнер графике - графика књиге,
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- професор ликовних уметности,
- дипломирани архитекта на Факултету примењених уметности у Београду - Универзитета
у Београду,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна, односно, лице са
завршеним факултетом примењених уметности,
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
- мастер ликовни уметник, са завршеним основним академским студијама из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер примењени уметник, са завршеним основним академским студијама из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер конзерватор и рестауратор, са завршеним основним академским студијама из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна,
- мастер дизајнер, са завршеним основним академским студијама из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна.
15. Хор и оркестар:
- академски музичар,
- дипломирани музичар - музички педагог,
- дипломирани музички педагог,
- дипломирани музичар - композитор,
- дипломирани композитор,
- дипломирани музичар - диригент,
- дипломирани музичар - музиколог,
- дипломирани музиколог,

- дипломирани етномузиколог,
- дипломирани музичар - пијаниста,
- дипломирани музичар - чембалиста,
- дипломирани музичар - оргуљаш,
- дипломирани музичар - харфиста,
- дипломирани музичар - перкусиониста,
- дипломирани музичар - виолиниста,
- дипломирани музичар - виолиста,
- дипломирани музичар - виолончелиста,
- дипломирани музичар - контрабасиста,
- дипломирани музичар - флаутиста,
- дипломирани музичар - обоиста,
- дипломирани музичар - кларинетиста,
- дипломирани музичар - фаготиста,
- дипломирани музичар - хорниста,
- дипломирани музичар - трубач,
- дипломирани музичар - тромбониста,
- дипломирани музичар - тубиста,
- професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар за медијску област,
- дипломирани диригент,
- дипломирани музичар - акордеониста,
- дипломирани музичар - гитариста,
- дипломирани музичар - соло певач,
- дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар-саксофониста,
- мастер теоретичар уметности - професионални статус: музички педагог, етномузиколог,
музиколог или музички теоретичар,
- мастер музички уметник - сви професионални статуси,
- мастер композитор,
- професор музичког васпитања,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани клавириста.
16. Домаћинство:
- лица која испуњавају услове за извођење наставе хемије према правилнику којим је
прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
- лица која испуњавају услове за извођење наставе биологије према правилнику којим је
прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
- професор природних наука.
Предност за извођење наставе у првом циклусу основног образовања и васпитања из
предмета подтач. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 12. овог члана имају:
- мастер учитељ,
- дипломирани учитељ - мастер,
- професор разредне наставе,
- професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16
Запослени распоређени на пословима сходно овом Правилнику, дужни су да у
процесу рада међусобно сарађују и остварију потпуну међусобну координацију ради
остваривања максималних резултата рада.
Члан 17
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин његовог доношења, док
тумачење одредаба врши директорка школе.
Члан 18
По добијању сагласности од стране надлежног министарства, у смислу члана 19.
Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору («Сл. гласник РС»
бр. 68/15, УС-85/15) престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у ОШ «2. октобар» Зрењанин дел.бр. 528/6 од 14.9.2015.г.,
Измене и допуне Правилника дел.бр. 717/6 од, 15.9.2017. и дел. бр. 82/5,14.2.2018.г.

Члан 19
Саставни део овог Правилника чини табеларни приказ потреба за запосленима у
ОШ «2.октобар» за актуелну школску годину.

Директорка школе:

Председница Школског одбора:

____________________

__________________________

Сања Гербеш

Сагласност Синдиката

Потврђено на 29.седници Школског одбора
Дана: 28.3.2018.г.
Дел. број: 181/2

Душица Радочај
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШИЛАЦА -

Назив послова
Директор
Секретар школе
Педагог
Психолог
Библиотекар
Наставник разредне наставе
Наст. у продуженом боравку
Наставник српског језика
Наставник енглеског језика
Наставник ликовне културе
Наставник музичке културе
Наставник историје
Наставник географије
Наставник физике
Наставник математике
Наставник биологије
Наставник хемије
Наставник ТО
Наставник физичког васпитања
Наставник немачког језика
Наставник информатике
Наставник грађанског васп.
Наст. верске наставе
Шеф рачуноводства
Референт за правне, кадровске
и административне послеве
(административно-финансијски радник)
Домар
Спремачица (курир)

сервирка
Главни кувар

Број
извршилаца
1
1
1
0,50
0,50
12
2
2,83
2,60
0,75
0,75
1,05
1,05
0,90
2,66
1,20
0,60
2,40
1,80
1,33
0,70
0,60
0,45
1
1

1
8,00
1
0,56
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