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          На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС„ бр. 88/2017), Школски одбор Техничке школе Пожега у Пожеги на седници 

одржаној дана 27.02.2018.године, донео је: 

 

С Т А Т У Т  

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПОЖЕГА  
 

  

I  Основне одредбе 

 
Члан 1. 

               Овим Статутом као основним општим актом школе ближе се уређују делатност, 

организација, начин рада, управљање и руковођење у установи, поступање органа установе ради 

обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених и мере за 

спречавање повреда забрана утврђених Законом, начин објављивања општих аката и обавештавања 

свих заинтересованих страна о одлукама органа Техничке школе и друга питања од значаја за 

остваривање образовања и васпитања и рад Техничке школе (даље: школа), у складу са законом.  

 

Члан 2. 

                Школа је установа чија је основна делатност образовања и васпитања у складу са Уставом 

Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, 

колективним уговорима и овим Статутом. 

 

          Члан 3. 

               Назив школе је: Техничка школа Пожега. Седиште школе је у Пожеги, улица Вука 

Караџића 6.  Школа обавља делатност у свом седишту.  

              Школа може да обавља делатност и ван свог седишта, у издвојеном одељењу . 

              Издвојено одељење нема својство правног лица, а на организовање и рад издвојеног 

одељења примењују се одредбе Закона и посебног закона. 

Члан 4. 

                Оснивач школе је Република Србија. 

                Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег образовања и 

васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и 

правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. 

                   Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности средњег 

образовања и васпитања, у складу са Законом. За своје обавезе у правном промету са трећим 

лицима школа одговара свим средствима којима располаже. 
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                 Школа може да врши статусне промене у складу са Законом. 

 

Члан 5. 

Одлуком  о мрежи средњих  школа ( Сл. Гласник бр.7 од 25.01.1993 године) установљена је 

Машинска школа у Пожеги и утврђена њена делатност. Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о мрежи средњих школа у Републици Србији( Сл.Гласник бр. 24/97 ) школа мења назив 

у Техничка школа Пожега 19. јуна 1997 године решење Привредног суда Ужице бр. Фи. 459/97 

школа је уписана у судски регистар и извршена промена назива школе и усклађивање 

делатности. 

Члан 6. 

           Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања остваривањем школског 

програма средњег стручног образовања (у даљем тексту: Школски програм) за следећа подручја 

рада: Машинство и обрада метала; Трговина, туризам и угоститељство; Економија, право и 

администрација; Геологија, рударство и металургија; Електротехника и машинство и обрада метала. 

Образовно-васпитну делатност обавља остваривањем наставног плана и програма. 

Образовно-васпитна делатност обавља се на српском језику, реализацијом одговарајућег 

наставног плана и програма за средње школе у трајању прописаном законом. 

 

Члан 7. 

              У обављању своје делатности школа може користи службена возила, али и сопствена 

возила запослених у школи. Употреба наведених возила ближе је уређена Правилником о употреби 

сопственог и службеног возила.  

 

 

   

 

Печат и штамбиљ 

Члан 8. 

Школа има печат и штамбиљ. 

 

Члан 9. 

Печат Школе је округлог облика, пречника 32 милиметра, са текстом исписаним у 

концентричним круговима око грба Републике Србије, на српском језику и ћириличним писмом. 

У спољном кругу великог печата исписује се назив Републике Србије. 

У следећем унутрашњем кругу исписују се назив и седиште Школе: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖЕГА. 

Печатом оверавају се јавне исправе које Школа издаје и други акти у вршењу јавних 

овлашћења Школе. 

У свакодневном пословању службе рачуноводства и секретара, користи се и правоугаони печат 

пречника 50 х 20 милиметара, са водоравно исписаним текстом ћириличним писмом на српском 

језику: Република Србија  ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА, Вука Караџића 6, телефон:031/811-498, 

са грбом Републике Србије изнад текста 

 

Штамбиљ Школе служи за евидентирање послатих, примљених и других  аката.  

Штамбиљ Школе је правоугаоног облика, величине 60 х 30 милиметара, са водоравно 

исписаним истоветним текстом као на печату, с додатком простора за уписивање деловодног броја 

и датума. 

 

 

 

Члан 10. 

 



За чување, издавање и употребу печата и штамбиља одговоран је директор. 

 

На руковање печатом, издавање и чување печата сходно се примењују одредбе Закона о 

печату државних и других органа и прописи о раду органа државне управе, а та материја може се 

уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу с наведеним законом и 

другим прописима.   

 

Средства за рад школе 

 

Члан 11. 

                 Школа послује средствима у јавној својини и својим средствима, у складу са законом. 

Средства за рад школе обезбеђују се из буџета Републике и Општине као и  учешћем  родитеља у  

обезбеђивању вишег стандарда образовања ученика, образовања ванредних ученика (ванредно 

школовање, преквалификација, доквалификација, специјалистичко образовање), издавања 

дупликата јавних исправа (сведочанства и диплома), спонзорства, поклона и донација правних и 

физичких лица, обављања проширене делатности за које је Школа регистрована, прихода од 

пословања Ученичке задруге, прихода од родитељског динара (ученичке екскурзије, посете 

сајмовима и позоришту, матурске вечери и сл.), уговора о пословно – техничкој сарадњи и уговора 

о издавању/закупу школског простора или непокретности, као и других послова у складу са 

законом.  

                    Средства за рад установе стичу се и расподељују школи у складу са финансијским 

планом школе за сваку календарску годину у складу са Правилником о стицању и расподели добити 

у Ученичкој задрузи и Правилником о поступку стицања и расподели сопствених прихода. 

 

Заступање и представљање 

 

Члан 12. 

              Школу заступа и представља директор. У оквиру својих овлашћења директор може дати 

другом лицу пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима. 

               У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује 

га наставник или стручни сарадник школе на основу овлашћења директора, односно Школског 

одбора. 

 

 

 

II  Проширена делатност 
 

Члан 13. 
Школа обавља и другу делатност, којом се унапређује и доприноси квалитетнијем и 

рационалнијем обављању образовања и васпитања ( у даљем тексту проширена делатност). 

Обављање проширене делатности не омета обављање делатности образовања и васпитања. Одлуку 

о проширеној делатности доноси Школски одбор, уз сагласност Министарства. 

 
                 Проширена делатност установе може да буде пружање услуга, производња, продаја и 
друга делатност, у складу са прописима којима се уређује класификација делатности. 
 
 
                 Школа  остварује програме обука, стручног оспособљавања и других активности 
образовања одраслих јер је стекла статус јавно признатог организатора активности образовања 
одраслих, у складу са овим и посебним законом. 
 
              Остваривање проширене делатности установе планира се годишњим планом рада. 
 
              Одлуку о проширеној делатности доноси орган управљања установе, уз сагласност 

Министарства. 
 
               Одлука о проширеној делатности јавне установе садржи план прихода и издатака за 
обављање те делатности, начин ангажовања ученика, одраслих и запослених и начин располагања и 



план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем. 
 
                 Саставни део одлуке о проширеној делатности су: шифра делатности, елаборат о 
остваривању делатности, докази о испуњености посебних услова за обављање делатности 
прибављених од надлежних органа, мишљење савета родитеља и одговарајућег стручног 
органа установе. 
 
                Захтев за давање сагласности за проширену делатност школа подноси Министарству. Уз 

захтев се доставља одлука Органа управљања и решење о верификацији основне делатности. 
 
             Запослени у школи могу да се ангажују у остваривању проширене делатности, ако се 
њиховим ангажовањем не омета остваривање образовно-васпитног рада. 
 
             Школа може, осим запослених, да ангажује друге сараднике за потребе обављања 
проширене делатности, који ће се финансирати из сопствених прихода школе, у складу са законом. 
 

 

У оквиру проширене делатности школа остварује следеће активности: 

 

-Организовање курсева за рад на рачунару 

 

           - Образовање одраслих -Остало образовање, и то: 

 

-Образовање одраслих 

-Оспособљавање и усавршавање кадрова за организацију и реализацију обука за одрасле 

-Израда и дистрибуција наставних материјала за обуке одраслих 

-Вредновање знања и вештина стечених у оквиру програма за које је школа акредитована од 

одговарајуће организације 

-Реализација следећих обука за одрасле: 

стручне обуке из верификованог подручја рада 

обуке из страних језика 

обуке из области информационих технологија 

обуке из области предузетништва 

-Израда програма кратких обука по модуларном систему 

-Каријерно саветовање и вођење (информисање, саветовање и обуке за активно тражење посла) 

-Промовисање континуираног образовања одраслих 

-Развијање концепта социјалног партнерства 

-Непосредна организација и партнерска реализација обука из других подручја рада 

-Обука за рад на рачунарима (почетни и средњи курс) 

 
 

              Остало образовање подразумева пре свега образовање одраслих. За такву и остале врсте 

неформалног образовања Техничка школа Пожега има статус Центра за континуирано образовање 

одраслих, чији је рад и пословање регулисан правилником о раду центра. Стратегија стручног 

образовања и обуке одраслих и идентификовање њихових непосредних циљева и задатака се 

заснива на премиси да је образовање одраслих: манифестација доживотног учења и интегрални део 

целовитог система образовања; снажан фактор економског развоја, повећања продуктивности и 

конкурентности привреде, унапређења запошавања; допуна редовног система образовања, промене 

у које се уводе и тестирају нови профили, програми, вештине и компетенције. 

 

 

     Ученичка задруга 

Члан 14. 

 

               Школа може да има Ученичку задругу у циљу развијања ваннаставних активности и 

предузетничког духа ученика.  

 
              Ученици могу да се ангажују само у оквиру наставе, ваннаставних активности и образовно-
васпитног процеса са циљем подстицања њиховог позитивног односа према раду, професионалне 



оријентације, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, развој предузимљивости и 
оријентације ка предузетништву, одговоран однос ка околини, као и развоја позитивног односа 
према тимском раду, у складу са Уставом, потврђеним међународним конвенцијама, повељама, 
споразумима и законом. 
 
          Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у проширеној делатности установе, а 
ученици старији од 15 и млађи од 18 година могу се ангажовати у складу са прописима у области 
рада. 
 

            Рад ученичке задруге уређује се посебним законом. 

 

 

 

III Акти које доноси школа 
 

Члан 15. 

                Школа је у обавези да донесе Развојни план који представља стратешки план развоја 

школе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце 

активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја 

за рад школе.  

               Доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда и 

постигнућа и других индикатора квалитета рада школе. Развојни план доноси Школски одбор на 

предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година. 

                Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно програма 

одређених облика стручног образовања. Школски програм припремају стручни органи школе. На 

предлог програма прибавља се мишљење Савета родитеља, Ученичког парламента и сагласност 

Министарства просвете (у даљем тексту: Министарство) на планирана материјална средства за 

његово остваривање. Школски програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године, у 

складу са наставним планом и програмом. Доноси се најкасније два месеца пре почетка школске 

године у којој ће почети његова примена и објављује у складу са општим актом школе. 

                  Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развојним планом 

и школским програмом, до 15. септембра и њиме се утврђује време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања. 

 

 

Члан 16. 

                Општи акти школе су: Статут, правилници и пословници. 

                 Статут је основни општи акт школе. Други општи акти морају бити у сагласности са 

Статутом. 

              Школа доноси следеће правилнике: Правилник о раду; Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика школе; Правилник о протоколу поступања у школи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање; Правилник о организацији и систематизацији 

послова и радних места; Правилник о безбедности и здрављу на раду; Правилник о противпожарној 

заштити; Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика; Правилник о 

дисциплинској и материјалној одговорности запослених; Правилник о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; Правилник о понашању у 

школи; Правилник о начину регулисања изостанака ученика; Правилник о ванредним ученицима; 

Правилник о похваљивању и награђивању ученика; Правилник о организацији и спровођењу 

испита; Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода; Правилник о употреби 

сопственог и службеног возила. Школа може да донесе и друге правилнике, у складу са Статутом. 

                 Школа је у обавези да донесе акт којим се уређују правила понашања ученика, запослених 

и родитеља у школи. 

                 Пословником се уређује рад Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља 

школе, Ученичког парламента.  

                Школа је обавезна да донесе Акт о процени ризика. 

 

Члан 17. 



                Нацрте Статута, правилника и пословника утврђује секретар школе. 

                Школски одбор доноси Статут, све правилнике и пословнике, осим  Правилника о 

организацији и систематизацији послова  и објављује их на огласној табли школе.  

                Школа обезбеђује доступност Статута и других општих аката сваком запосленом и 

синдикалним организацијама школе. 

                Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за 

њихово доношење. 

               Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли школе, осим у изузетним околностима, кад самим актом може бити одређено раније ступање 

на снагу.  

              Аутентично тумачење одредаба Статута и других општих аката даје Школски одбор, као 

орган који га доноси. 

             Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор школе, уз сагласност 

Школског одбора.  

            Развојни план, годишњи план рада школе и Школски програм доноси Школски одбор. 

 

 

IV Делатност школе 
 

Члан 18. 

                Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру средњег образовања 

коју школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама. 

                Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних 

планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и 

програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим 

планом рада школе. 

                 Основна делатност школе састоји се у образовању и васпитању ученика, 

преквалификацији, доквалификацији, специјализацији, мајсторском, стручном оспособљавању, 

обуци и другим облицима образовања, у складу са законом.  

 

У школи се стиче: 

 

8532-Средње стручно образовање 

 

Средње образовање за рад и даље школовање у трајању од три, односно четири године у 

подручју рада: Машинство и обрада метала; Трговина, туризам и угоститељство; Економија, право 

и администрација; Геологија, рударство и металургија; Електротехника и машинство и обрада 

метала; за образовне профиле за које школа има решења. 

Специјалистичко образовање у трајању од годину дана за подручја рада: Машинство и 

обрада метала; Трговина, туризам и угоститељство; Економија, право и администрација; за 

образовне профиле за које школа има решења. 

 

Школски програм 

 

      Члан 19. 
              Средње образовање и васпитање, специјалистичко и мајсторско образовање и други 
облици стручног образовања остварују се на основу школског програма. 
 
               Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године. 
 
Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и садржи: 
 
1) циљеве школског програма;  
 
2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује;  
 
3) језик на коме се остварује програм;  
 
4) начин остваривања школског програма;  



 
5) начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања;  
 
6) друга питања од значаја за школски програм.  
 
Ближи услови за израду школског програма уређују се посебним законом. 

 

            Школа остварује школски програм.  

             Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 

ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, 

успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког запосленог 

за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним синдикатима и 

удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине. 

             Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање 

принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних 

интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са 

оптималним могућностима школе. 

            Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма 

одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са 

Законом.  

            Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и 

објављује га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена. 

Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања. 

           Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору 

школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену 

индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

              Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, 

програмира и реализује свој рад. 

Садржина школског програма 

Члан 20. 

Школски програм садржи:  

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на 

коме се остварује програм;  

3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и 

поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног 

образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду; 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, 

тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, 

образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања; 

9) програм културних активности школе; 

10) програм слободних активности; 

11) програм каријерног вођења и саветовања; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других 

облика ризичног понашања; 

14) програм школског спорта; 



15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

19) друге програме од значаја за школу.  

 

          Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма. 

          Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања. 
 

 

Додатна подршка у образовању и васпитању 

(индивидуални образовни план) 

 

Члан 21. 

         За ученика  коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, 

социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси и 

индивидуални образовни план, у складу са Законом. 

        Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања 

ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово 

напредовање у образовању и припрема за свет рада. 

         За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, стручни 

сарадник и родитељ, односно старатељ, може да добије посебну стручну помоћ у погледу 

спровођења инклузивног образовања и васпитања.  

        Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог стручног актива кога 

чине 

директор, одељенски старешина, наставник, стручни сарадник и родитељ, односно старатељ. 

Родитељ даје сагласност на спровођење индивидуалног образовног плана.  

        Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са 

органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на 

локалном и ширем нивоу. 

Програм културних активности школе  

Члан 22. 

                Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма 

културних активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка школске 

године, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска 

такмичења, научно-истраживачке активности, и друге активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања 

културног живота и остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Програм слободних активности 

 

Члан 23. 

             Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 

интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и 

разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује 

слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

             Програм каријерног вођења и саветовања ученика 



            Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

             Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су стручни 

сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних 

склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са 

надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.  

             Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, 

каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о 

томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним 

профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. 

Програм заштите животне средине 

Члан 24. 

               Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести 

о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

                Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне 

средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне самоуправе и школе, као и на други начин, 

у складу са законом. 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

и програми превенције других облика ризичног понашања 

 

Члан 25. 

                Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних 

супстанци, малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у 

складу са Законом. 

                Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и слободне 

активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са јединицом 

локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

               У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и правна лица са 

територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки 

посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичног понашања.  

Програм школског спорта 

Члан 26. 

               Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру 

школског програма, поред наставе реализује и програм школског спорта. 

                 Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за 

такмичења. Школа обавља припреме и такмичења у складу са школским програмом.  

                Школа може да сарађује и са локалним спортским организацијама. 

              У току школске године школа може да организује недељу школског спорта. 

Програм сарадње са локалном самоуправом  



Члан 27. 

              Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у 

јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма 

и део развојног плана школе. 

               Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој 

школе.  

Програм сарадње са породицом 

Члан 28. 

               Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

                Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање 

родитеља, укључивање родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања и то ради 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности 

образовно-васпитних утицаја. 

              Ради праћења успешности програма, школа може да на крају сваког полугодишта 

организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и у погледу њихових 

сугестија за наредно полугодиште. Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. 

              Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у 

обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

Програм излета и екскурзија  

Члан 29. 

        Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним 

планом и програмом. 

       Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе.  

       Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима 

заштите и безбедности ученика. 

Програм безбедности и здравља на раду 

Члан 30. 

              Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 

локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. 

 

Ученичке организације у школи 

Члан 31. 

         Школа може да има своје ученичке организације, а може да се повезује и са организацијама 

ван школе (Црвени крст, организација горана, планинара, извиђача и слично), у складу са законом. 

      У свакој школи се организује ученички парламент, у складу са Законом.  

      Ученички парламент предлаже свој програм рада, у складу са Законом.  

      Начин рада ученичког парламента одређује се актом школе. 

      Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.  



      Ученички парламент, уз сагласност школског одбора, може основати ученички клуб. План рада 

ученичког клуба доноси школски одбор, на предлог ученичког парламента, као саставни део 

школског програма. Начин рада ученичког клуба одређује се актом школе. 

 

 

Модел установа 

Члан 32. 

Школа може да стекне статус модел установе.  

Модел установа је установа која остварује изузетне резултате у образовном и васпитном раду, нарочито 

доприноси унапређивању образовне и васпитне праксе у складу са општим принципима и циљевима 

образовања и васпитања.  

Одлуку о додели статуса модел установе доноси министар.  

Ближе услове за стицање статуса модел установе и престанка важења статуса, прописује министар. 

 

Наставни планови средњег образовања и васпитања 

 

Члан 33. 

 

     Наставни планови средњег образовања и васпитања садрже: 

        1) обавезне предмете по разредима у средњем образовању и васпитању; 

         2) изборне предмете по разредима у средњем образовању и васпитању; 

         3) облике образовно-васпитног рада којима се остварује обавезни и изборни предмети; 

         4) годишњи и недељни фонд часова по предметима; 

         Наставни план средњег образовања и васпитања  може да садржи и модуле, самостале или у 

оквру предмета, са фондом часова. 

 

 

 

 

 

 

Наставни програми средњег образовања и васпитања 

 

Члан 34. 

 

           Наставни програм средњег стручног образовања и васпитања садржи: 

          1) циљеве и стандарде постигнућа програма образовања и васпитања; 

          2) обавезне и препоручене садржаје обавезних и изборних предмета; 

          3) препоручене врсте активности у образовно-васпитном раду; 

         4) начин прилагођавања образовања одраслих, образовања и васпитања ученика са посебним 

потребама; 

         5) опште и посебне стандарде знања; 

        6) друга питања од значаја за остваривање наставних програма. 

 

Развојни план школе 

 

Члан 35. 

 

Школа има развојни план. 
 
              Развојни план школе јесте стратешки план развоја школе који садржи приоритете у 
остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 
вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. 
 
              Развојни план школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 



спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана школе. 
 
             Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, 

за период од три до пет година. 
 
          У поступку вредновања квалитета рада школе вреднује се и остваривање развојног плана 

школе. 

 

Развојни план школе садржи: 

1) приоритете у остваривању образовно-васпитног рада;  

2) план и носиоце активности; 

3) критеријуме и мерила за самовредновање планираних активности; 

4) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на матурском 

и завршном испиту; 

5) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 

квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка; 

6) план рада са талентованим и надареним ученицима; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње међу 

ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима; 

8) мере превенције осипања броја ученика; 

9) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај 

појединих наставних предмета; 

10) план припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања (матурски, 

завршни испити и др.); 

11) план стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у 

школи; 

12) план напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и васпитача; 

13) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

14) план сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и организацијама 

од значаја за рад школе; 

15) друга питања од значаја за развој школе. 

 

 

Индивидуални образовни план 

 

Члан 36. 
               Детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога 
потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких 
и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, 
доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 
 
              Ученику који постиже резултате који превазилазе очекивани ниво образовних 
постигнућа, установа обезбеђује прилагођавање начина остваривања школског програма и 
израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 
 
              Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан акт, који има за циљ 
оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са 
прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета 
и ученика. 
 
            ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно 
остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког 
профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог 
законског заступника. 
 
             Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у 
изради или давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу 
социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика. 
 



         Врсте ИОП-а јесу: 
 
1) ИОП1 - прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад; 
учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад;  
 
2) ИОП2 - прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и 

исхода образовно-васпитног рада;  
 
3) ИОП3 - проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са 

изузетним способностима.  
 
               ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно 
образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику. 
 
               Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине васпитач, 
стручни сарадник, сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама 
детета и педагошки асистент, односно лични пратилац детета, на предлог родитеља, односно 
другог законског заступника. 
 
               Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, 
односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, 
односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, 
односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог законског заступника. 
 
                 Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно 
је прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком детету и ученику. 
 
            Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком детету и ученику, може да предвиди и измену плана наставе 
и учења. 
           У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години 
два пута у току радне, односно школске године. 
 
      Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са овим законом. 
 
     Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси министар. 

 

 

V Остваривање образовно-васпитног рада 

 
Облици образовно-васпитног рада 

 

Члан 37. 

 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се 

остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа. 

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која може бити теоријска, 

практична и вежбе, додатни рад, допунски рад, пракса и практични рад када су одређени наставним 

планом и програмом, припремни и друштвено-корисни рад. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада ванредног ученика могу бити: настава, 

припремни, практични и консултативно-инструктивни рад. 

Факултативни облици образовно васпитног рада изводе се у складу са законом. 

 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници, стручни 

сарадници и помоћни наставници.  

Наставник остварује наставу и друге облике образовно-васпитног рада. 

Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар. 



Послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања поступака, техничко-

технолошке припреме, извођења дела практичне наставе и других послова под непосредним 

руководством наставника, обавља помоћни наставник. 

 

Дуално образовање 

Члан 37а 

Дуално образовање је модел реализације у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се, кроз 

теоријску наставу и вежбе у Школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, 

вештине, способности и ставови, у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и 

учења.  

Министарство у конкурсу за упис ученика у средњу школу информише ученике и родитеље о школама и 

образовним профилима који остварују образовање по дуалном моделу. 

 

 

                                                          Начин извођења наставе 

 

Члан 38. 

 

Настава се изводи у одељењу, групи, односно појединачно, у складу са наставним планом и 

програмом.  

Практичну наставу и праксу школа може да остварује у сарадњи са предузећем, установом 

или другом организацијом, а време, начин и услови за остваривање практичне наставе и праксе 

утврђују се уговором. 

Додатни рад остварује се за ученика који постиже изузетне резултате и показује 

интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 

Допунски рад школа остварује са ученицима који заостају у савлађивању програма и 

појединачних наставних области. 

Припремни рад школа остварује за редовног ученика који се због болести упућује на 

полагање разредног испита и за ванредног ученика. 

 

Члан 39. 

 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. 

септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.  

Настава у школи се изводи у две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, 

уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину. 

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и 

друго утврђује се годишњим планом рада школе.  

Ученици имају школски распуст. Време, трајање и организација образовно-васпитног рада и 

школског распуста утврђује се школским календаром. 

 

Члан 40. 

 

У школи се могу организовати следећи испити: 

- разредни, 

- поправни, 

- допунски, 

- општа матура, 

- стручна матура, 

- завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит, 

- испит стручне оспособљености, 

- испит за обуку 

-испит других облика стручног образовања. 

 Испити се полажу пред комисијом у јунском, августовском, новембарском, јануарском и 

априлском испитном року. 



Сва питања везана за полагање испита ученика школе детаљно су уређена Законом, Законом 

о средњој школи и Правилником о полагању испита. 

 

 

Члан 41. 

 

Школа може да организује екскурзије предвиђене годишњим планом рада, у складу са 

одговарајућим правилником о наставном плану и програму образовања и васпитања.  

 

Члан 42. 

 

Културна и јавна делатност школе обухвата: свечаности поводом прославе дана Светог Саве, 

дана школе, државних празника и других пригодних манифестација, организовање изложби 

ученичких радова, приредби ученика, спортских такмичења и предавања за родитеље и остале 

грађане. 

Програм културне јавне делатности је саставни део годишњег плана рада школе. 

 

Члан 43. 

 

Школа може да организује производни и други друштвено-користан рад ученика у коме 

узимају учешће сви ученици према својим узрасним и другим могућностима.   

Избор овог облика рада и његово програмирање врши се годишњим планом рада школе.  

 

Члан 44. 

 

Школа организује слободне активности ученика, полазећи од испољених жеља, 

интересовања и способности ученика. Учешће ученика у слободним активностима је добровољно. 

Школа обезбеђује материјална средства и друге услове за остваривање ових активности. 

Облике и програм слободних активности школа утврђује годишњим планом рада. 

 

                                                                     Евиденције 

 

Члан 45. 

 

Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним законом. 

Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. 

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе 

образовно-васпитног рада и достављају Министарству за обављање законом утврђених послова.  

Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу 

са законом којим се уређује заштита података о личности. 

Јавна исправа издата супротно закону ништава је. 

Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким писмом. 

Веродостојност јавне исправе оверава се великим печатом школе.  

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала 

јавне исправе неважећим, у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Дупликат јавне исправе издају се у складу са законом. 

У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију. 

 

 

База података и јединствени информациони систем просвете 

 

Члан 46. 

 

 

                Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) успоставља и њиме 

управља Министарство. 
 



                Школа уноси и ажурира податке из евиденција у електронском облику у ЈИСП у 
оквиру одговарајућег регистра. 
 
 
                  Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, регистара, вођења, прикупљања, уноса, 
ажурирања, доступности података који се уносе у регистре, као и врсти статистичких извештаја 
на основу података из регистара, прописује министар. 

 

 

 

 

 

VI  Управљање и руковођење 

 
  Члан 47. 

 

Школа има орган управљања, органе руковођења, стручне и саветодавне органе, чије 

организовање, састав и надлежности су прописани Законом. 

 

 

 

                                                                 Школски одбор 

 

Члан 48. 

 

Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и 

председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове Школског одбора 

именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови 

већином гласова од укупног броја чланова.  

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Мандат Школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова Школског 

одбора покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима тог 

органа. 

Члан Школског одбора или Одбор у целини разрешава се пре истека мандата на лични захтев 

члана или из разлога и на начин прописан Законом.  

 

 

 

Члан 49. 

Орган управљања установе: 
 
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова;  
 
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања 
и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 
вредновању и самовредновању;  
 
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;  
 
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  
 
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи;  
 
6) расписује конкурс за избор директора установе;  
 
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;  
 
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона;  
 



9) одлучује о правима и обавезама директора установе;  
 
10)доноси одлуку о проширењу делатности установе;  
 
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-
васпитног рада;  
 
12)доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  
 
13)одлучује по жалби на решење директора;  
 
14)обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.  
 
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 
 
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник 
синдиката у установи, без права одлучивања. 
 
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника 
ученичког парламента, без права одлучивања. 
 
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и 

оснивачу. 

 

Начин рада школског одбора ближе се уређује Пословником о раду. 

 

Директор 

 

Члан 50. 

Директор руководи радом Школе.  

Директор Школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања.  

Дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 

педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 

установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 

одговарајућег образовања.  

Испит за директора Школе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има и 

доказ о похађаном прописаном програму обуке.  

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за 

директора).  

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од 

дана ступања на дужност.  

Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје 

дужност директора.  

Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правноснажном пресудом за повреду забране из 

чл. 110-113. Закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности.  

Програм обуке, у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак 

полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне 

покрајине пред којим се полаже испит за директора, садржину и изглед обрасца лиценце за директора, 

садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора, накнаде за рад чланова комисије и остала 

питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце за директора, прописује министар.  

Избор директора Школе 

Члан 51. 

Директора Школе именује министар на период од четири године.  

Директора Школе чије седиште се налази на територији Аутономне Покрајине Војводине именује министар, 

уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине.  



Уколико надлежни орган аутономне покрајине не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, сматра се да је сагласност дата.  

Директор Школе бира се на основу конкурса.  

Конкурс за избор директора расписује Школски одбор.  

Конкурс за избор директора расписује се најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека 

мандата директора, у недељном листу "Послови". 

Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се Школи. 

Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора Школе јесте 15 дана од дана објављивања 

конкурса. 

У Школи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, Школски одбор 

прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине.  

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од пријема захтева, 

сматра се да је мишљење дато.  

Школски одбор образује Комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија) која има непаран број 

чланова и спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује 

испуњеност Законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља 

мишљење Васпитно-образовног/Наставничког, односно Наставничког и Педагошког већа о пријављеним 

кандидатима.  

Обавезне чланове Комисије чине по један представник из реда наставника разредне наставе, наставника 

предметне наставе и ненаставног особља.  

Мишљење већа из става 11. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се 

изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.  

Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-

педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника).  

Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да 

достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.  

Комисија сачињава Извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену 

документацију кандидата и потребна мишљења, и доставља их Школском одбору у року од осам дана од 

дана завршетка поступка.  

Школски одбор на основу Извештаја сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и 

предлог за избор директора, које, заједно са Извештајем Комисије, доставља министру у року од осам дана 

од дана достављања Извештаја Комисије.  

Министар у року од 30 дана од дана пријема документације из става 17. овог члана, врши избор директора 

Школе и доноси решење о његовом именовању, о чему Школа обавештава лица која су се пријавила на 

конкурс.  

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са Законом, 

односно да би избор било ког кандидата са листе из става 17. овог члана могао да доведе у питање несметано 

обављање делатности установе, у року од осам дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за 

избор директора.  

Решење министра о именовању директора коначно је у управном поступку.  

Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном спору.  

Комисија за избор директора Школе 

Члан 52. 

 

Чланове Комисије бира Школски одбор. Комисија мора да има непаран број чланова. 

 

Комисија има 3 члана, а њени обавезни чланови су по један представник из редова 

наставника разредне наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља.  

По истеку рока за подношење пријава на конкурс Конкурсна комисија прикупља и разматра конкурсни 

материјал и најпре утврђује благовременост и потпуност пријаве кандидата. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве Комисија не узима у разматрање. 

О раду Конкурсне комисије води се записник. 

Записник потписују сви чланови Комисије. 



Записник се заводи у деловоднику и оверава печатом Школе. 

Члан 53. 

Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. 

Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом, и тада се као дан 

пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку. 

Кад последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера 

се за следећи радни дан. 

Члан 54. 

Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да 

испуњава услове конкурса. 

Изузетно, кандидат може потребна документа да поднесе накнадно, након истека рока, под условом да је 

пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није могао доставити комплетну 

документацију. 

Накнадна достава документације могућа је до отварања конкурсне документације, односно до почетка 

поступка избора кандидата по расписаном конкурсу. 

Сви услови за избор директора 

Члан 55. 

За директора Школе може да буде изабрано лице: 

1) које има одговарајуће образовање; 

2) које има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања; 

3) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 

4) које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о 

основама система образовања и васпитања; 

5) за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

6) које има држављанство Републике Србије; 

7) које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 

8) које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. 

Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора Школе подноси доказе о испуњености услова за директора из 

става 1. овог члана, као и биографију с прегледом радне биографије, Предлог програма рада Школе и доказ о 

резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника).  

  

Статус директора 

Члан 56. 

Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и 

обавезама, без заснивања радног односа.  

Директору Школе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које 

је обављао пре именовања.  

Уколико директору Школе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на лични 

захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти 

његовог образовања.  

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 3. овог члана остварује права као запослени за чијим радом је 

престала потреба, у складу са Законом.  

Вршилац дужности директора 

Члан 57. 

Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора, у року од осам дана од дана 

наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.  



Вршиоца дужности директора Школе чије седиште се налази на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине.  

За вршиоца дужности директора Школе може да буде именовано лице које испуњава прописане услове за 

директора Школе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора директора, а најдуже шест 

месеци.  

Након престанка дужности вршилац дужности директора има право да се врати на послове које је обављао 

пре именовања.  

Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности директора.  

Надлежност и одговорност директора Школе 

Члан 58. 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.  

Директор за свој рад одговара министру и Школском одбору.  

Директор Школе чије седиште се налази на територији Аутономне Покрајине Војводине, за свој рад одговара 

министру, надлежном органу аутономне покрајине и Школском одбору. 

Осим послова утврђених Законом и Статутом Школе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;  

2) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег 

вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;  

3) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са Законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика;  

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и 

стручних сарадника;  

9) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и 

васпитања;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и 

других инспекцијских органа;  

12) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о Школи у оквиру 

јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, односно друге законске 

заступнике, стручне органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;  

14) сазива и руководи седницама Васпитно-образовног, Наставничког, односно Педагошког већа, без права 

одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика Школе и Саветом родитеља;  

17) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду Школе;  

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са Законом;  

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са Законом;  

20) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са 

Законом;  

21) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;  

22) одлучује по жалби на решење Конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;  

23) обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, 

васпитач или стручни сарадник у Школи на основу овлашћења директора, односно Школског одбора, у 

складу са Законом.  



Члан 59. 

Изузетно, директор може да обавља и послове наставника и стручног сарадника, у складу са решењем 

министра.  

Инструктивно-педагошки увид у рад директора који обавља послове из става 1. овог члана, врши саветник - 

спољни сарадник.  

Престанак дужности директора 

Члан 60. 

Дужност директора Школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година живота и 

разрешењем.  

Одлуку о престанку дужности директора доноси министар.  

Одлуку о престанку дужности директора Школе чије седиште се налази на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, доноси министар, уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине.  

Уколико надлежни орган аутономне покрајине не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, сматра се да је сагласност дата.  

У Школи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, министар прибавља 

мишљење одговарајућег националног савета националне мањине.  

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од осам дана од дана пријема 

захтева, сматра се да је мишљење дато.  

Министар разрешава директора Школе ако је утврђено да:  

1) не испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања;  

2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев Школског одбора или министра;  

3) Школа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује програм 

образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;  

4) Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;  

5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана 

из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза 

запослених;  

6) у Школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;  

7) у Школи се води евиденција и издају јавне исправе супротно Закону;  

8) не испуњава услове из члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања;  

9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и 

неправилности;  

10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;  

11) за време трајања његовог мандата Школа је два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет 

рада;  

12) омета рад Школског одбора и запослених непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем, 

односно предузимањем других активности којима утиче на законито поступање Школског одбора и 

запослених;  

13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података Школе у оквиру јединственог 

информационог система просвете, као и контролу унетих података;  

14) у радни однос је примио лице или ангажовао лице ван радног односа, супротно Закону, посебном 

колективном уговору и општем акту;  

15) намерно или крајњом непажњом учинио је пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском 

поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је установа обавезана на 

накнаду штете;  

16) одговаран је за прекршај из Закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и 

другим случајевима, у складу са Законом;  

17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање.  

Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе Школи, у складу са Законом.  

Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне 

године од наступања услова из става 7. овог члана.  

Решење министра којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.  



Помоћник директора 

Члан 61. 

Школа може да има помоћника директора у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и 

стандарди за финансирање установе.  

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник и стручни сарадник који има 

професионални углед и искуство у Школи за сваку школску односно радну годину.  

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе, координира рад стручних 

актива и других стручних органа Школе и обавља друге послове, у складу са Статутом Школе.  

Након престанка дужности помоћник директора има право да се врати на послове које је обављао пре 

постављења.  

Помоћник директора може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са 

решењем директора.  

 

 

 

VII Стручни органи школе 
 

Члан 62. 

 

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељенско веће, Стручно веће за области 

предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни 

активи и тимови. 

Наставничко веће чине наставници теоријске и практичне наставе и стручни сарадници, као 

и кординатори практичне наставе. 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и њим руководи 

одељенски старешина. 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета.  

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 

јединице локалне самоуправе ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за 

развојно планирање именује Школски одбор. 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника, које именује Наставничко веће.  

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, којим 

председава и руководи директор, односно помоћник директора.  

 

У установи директор образује следеће тимове: 
 
1) тим за самовредновање;  

2)  тим са талентованим и надареним ученицима; 

3) тим одељенских старешина; 

4) тим за интерне пројекте школе 

5) тим за културну делатност 

6) тим волонтера школе 

7) тим за спортске активности школе 

8) тим за маркетинг, јавну делатности и међународну сарадњу школе 

9) тим за инклузивно образовање;  

10) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

11) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;  

12) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

13) тим за професионални развој;  

14) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. 

 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 58. 

став 2. тачка 1) до 3) и тач. 5) до 8) статута. 



Педагошки колегијум чине представници стручних већа, односно руководиоци сектора, 

стручни сарадници, помоћник, организатор практичне наставе и координатор за образовање 

одраслих. Седницама педагошког колегијума ће по потреби присуствовати и други запослени, 

чланови тимова или ученици, чије је присуство релевантно за тему која је планирана за дневни ред. 

 Колегијум сазива и њиме руководи директор, помоћник или педагог школе, а одељенским 

већем одељенски старешина. 

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без 

права одлучивања. 

 

  Наставничко веће 

 

Члан 63. 

 

Наставничко веће предлаже представника запослених у Школски одбор, тајним гласањем, а 

предложеним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова 

Наставничког већа. 

У случају када Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора 

школе, седници присуствују сви запослени и гласање је тајно. 

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја 

за рад Наставничког већа, уређују се Пословником о раду Наставничког већа. 

 

Наставничко веће: 

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о 

њиховом успешном остваривању; 

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада; 

3) разрађује и реализује наставни план; 

4) разматра распоред часова наставе; 

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање 

тог рада, а посебно успеха ученика; 

6) предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака и 

одељенска старешинства; 

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања 

породице и школе; 

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план школе; 

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје 

надлежности; 

10) утврђује календар школских такмичења; 

11) разматра и процењује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и 

наставника и стручних сарадника; 

12) обавља друге послове прописане Пословником о раду Наставничког већа. 

План и програм рада Наставничког већа саставни је део годишњег плана рада школе. 

О раду Наставничког већа води се записник. 

 

Записник води један од чланова Наставничког већа кога на почетку школске године одреди 

директор школе за ту школску годину. 

Записник се води у посебно повезаној свесци овереној печатом, а потписују га директор 

школе и записничар. 

 

 

Надлежности стручних органа 

 

Члан 64. 

 
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању 
квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада 
наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; 



предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу 
образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 
 
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са 
ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 
другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

 

Одељењско веће 

 

    Члан 65. 

 

Одељењска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног 

рада и других питања од интереса за поједина одељења. 

Одељењско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина. 

О раду Одељењског већа води се записник. 

 

Одељењско веће: 

1) усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу; 

2) расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-васпитног 

рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате ученика у 

учењу и владању; 

3) на предлог наставника утврђује закључну оцену из предмета на основу укупних резултата рада, 

као и оцену из владања; 

4) сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака; 

5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; 

6) одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад и планира учествовање ученика на 

такмичењима; 

7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере; 

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.  

Одељењски старешина води кратак записник о раду већа. 

У записник се уносе одлуке и закључци, као и резултати гласања, издвојена мишљења 

уколико то захтева члан већа. 

 

 

Одељењски старешина 

 

                 Члан 66. 

 

Свако одељење у школи има одељенског старешину. 

Одељенског старешину на почетку школске године именује директор на предлог 

наставничког већа из реда наставника који изводе наставу у том одељењу. 

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни 

организатор рада у одељењу. 

Одељенски старешина: 

1) обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу 

у одељењу и усклађује њихов рад; 

2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње; 

3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и 

изналази могућности за побољшање успеха ученика; 

4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са 

родитељима; 

5) сазива родитељске састанке и руководи њима; 

6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика; 

7) прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке; 

8) издаје похвале и награде ученицима из своје надлежности; 

9) води школску евиденцију; 

10) потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства; 



11) руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник; 

12) предлаже одељенском већу оцене из владања; 

13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за 

неизвршавање радних обавеза; 

14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе; 

15) стара се о остваривању ваннаставних активности; 

16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење; 

17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на 

екскурзијама; 

18) обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и 

доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене; 

19) прикупља новац од ученика за екскурзије, уџбенике, посете, излете и друге потребе; 

20 утврђује материјалну штету коју ученик проузрокује школи у складу са Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности; 

20) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора школе 

стављени у надлежност. 

 

 

Стручна већа 

 

       Члан 67. 

 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из истог предмета 

или из групе сродних предмета, а његовим радом руководи један од наставника кога именује 

Стручно веће. 

Стручно веће за област предмета утврђује план рада за сваку школску годину, на основу 

обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма 

образовања. 

 

 

У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета: 

 

1) природне науке (физика, хемија, биологија, екологија, географија) 

2) друштвене науке (историја, устав и права грађана, социологија, филозофија,грађанско 

васпитање, верска настава) 

3) стране језике (руски, француски и енглески језик, италијански, шпански, немачки), 

4) групе предмета: математика, електротехника и рачунарство и информатика, 

5) машинска и електро група предмета, 

6) економска група предмета и  

7) практичне наставе. 

 

 

 

VIII Саветодавни орган 
 

Савет родитеља 

 

Члан 68. 

 

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-

васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља.  

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Свако 

одељење бира по једног представника у Савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова 

од укупног броја родитеља у одељењу.  



Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, 

јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за 

које се изјаснила већина од укупног броја чланова Савета родитеља. 

Поступак избора и мандат председника, заменика председника и чланова Савета родитеља уређен је 

Правилником о раду Савета родитеља. 

            

Председник Савета родитеља за свој рад одговара Савету родитеља. Може да поднесе 

оставку уколико не може да одговори својим обавезама.  

Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са 

успехом. 

Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Одредбе из ст. 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на заменика председника Савета.  

Родитељу престаје чланство у Савету родитеља: 

- ако престане основ за чланство;  

- на лични захтев; 

Престанак основа за чланство у Савету родитеља утврђује се на седници Савета родитеља, о 

чему се доноси одлука и сачињава записник. Савет ће затражити да одељење чији је родитељ био 

представник, изабере новог представника за члана Савета. 

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима 

могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници. 

Седнице сазива и њима руководи председник Савета родитеља.          

 

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 

2) предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове у школи; 

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета, и у поступку избора уџбеника; 

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;  

7) разматра услове за рад школе; 

8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у 

школи; 

9) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља; 

8) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

ученика; 

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом 

остваривању; 

10) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге 

манифестације у школи; 

11) разматра и друга питања утврђена Статутом 

12) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и 

стручним органима установе. 

Начин рада савета родитеља уређен је Пословником о раду Савета родитеља. 

 

IX  Ученици 
 

Упис ученика 

 

        Члан 69. 

 

У први разред средње школе може да се упише лице са стеченим основним образовањем, у 

складу са посебним законом.  



Лице које је завршило основну школу у иностранству може да се упише у школу ако му се 

нострификује сведочанство.  

После завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради 

преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са 

посебним законом. 

У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или завршеним основним 

образовањем ради стручног оспособљавања, односно обучавања. 

 

Ученик се уписује у средњу школу након завршеног осмог разреда и положеног завршног 

испита којим се процењује степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у 

основном образовању и васпитању. 

 

У установи се обезбеђује бесплатно средње образовање редовних и ванредних ученика под 

једнаким условима, у складу са Законом и посебним законом. 

Редован ученик је лице које је у првом разреду средњег образовања и образовања за рад 

млађе од 17, а ванредан ученик је лице старије од 17 година - полазник.  

 

Лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година 

може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда 

немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра. 

Лице које стекне средње образовање, а жели да се преквалификује  или доквалификује, 

стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину. 

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно део наставног 

плана и програма за други образовни профил, као ванредан ученик. 

  

Ученик који прелази у другу школу ради завршавања започетог школовања у истом трајању, 

полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом који 

је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе.  

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које 

одреди Наставничко веће школе. 

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији 

садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом 

и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Наставничко веће школе.  

 

Оцењивање 

 

     Члан 70. 

 

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе. 

Оцењивањем се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току 

савладавања школског програма.  

Оцењивање је јавно и врши се у складу са законом и важећим подзаконским актом којим се 

уређује оцењивање ученика средње школе. 

     

              Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора одмах да буде образложена. Уколико 

наставник не образложи оцену, а ученик то од њега захтева, ученик има право да поднесе приговор 

на оцену.  

              Ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања.  

              У току школске године оцењивање је описно и бројчано и врши се на основу праћења 

напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу посебних стандарда 

постигнућа.  

            Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту. 

            Aко је недељни фонд часова наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два 

пута у полугодишту. 
            Ученик који полаже поправни испит обавезан да похађа припремну наставу, коју је школа 
дужна да организује непосредно пре полагања поправног испита. 



            Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог полугодишта, 

према утврђеним стандардима постигнућа и прописаним критеријумима за оцењивање.  

            Ученик са сметњама у развоју коме су током образовања прилагођавани посебни стандарди 

постигнућа оцењује се у складу са прилагођеним стандардима. 

 

 

Владање 

 

       Члан 71. 

 

Владање ученика оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог 

полугодишта и утиче на општи успех. Закључна оцена  из владања је бројчана ,а  утврђује је  

одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта, на основу 

сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и 

извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера 

и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању 

ученика. 

Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу 

аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из предмета и оцене из владања. 

Владање ванредних ученика се не оцењује. 

 

 

Приговор на оцену 

 

                                                                               Члан 72. 

 

Ученик, његов родитељ односно други законски заступник  има право да поднесе : 

- приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, 

- приговор  на закључену оцену из предмета и владања на крају првог и другог 

полугодишта, 

- приговор на испит. 

                Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року  од три дана 

од саопштења оцене. 

                   Приговор на оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта  подноси 

се е директору школе у року  од три дана од дана добијања ђачке књижице,односно 

сведочанства,осим за ученике  завршних разреда у року од 24 сата. 

            Приговор на испит  подноси се директорушколе ,у року  од 24 сата од саопштавања оцене на 

испиту.  

 

                                                                  Права ученика 

 

Члан 73. 

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и 

посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито 

право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених 

законом; 

2) уважавање личности; 

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију;  

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 

6) информације о његовим правима и обавезама; 

7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом; 



8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 

9) јавност и образложење оцене  и подношење приговора  на оцену и испит; 

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном 

процесу уколико његова права из тачке 1)-9) овог члана нису остварена;  

11) право на заштиту и правично поступање школе према ученику  

12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.  

13) друга права  у области образовања и васпитања, у складу са законом 

            Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе 

писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или 

непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у 

року од осам дана од дана сазнања о повреди права. 

               Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, 

поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика. 

             Директор је дужан да пријаву из ст. 2. и 3. овог члана размотри и да, уз консултацију са 

учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим 

одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве. 

 

 

 

Обавезе ученика 

     Члан 74. 

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. 

 

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује школска правила, одлука директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 

9) стара се о очувању животне средине и понаша ускладу  са правилима еколошке етике. 

 

Школа прописује Правила понашања и она су обавезна за све ученике. 

 

Ученички парламент 

   Члан 75. 

 

У школи је организован Ученички парламент који чине по два представника сваког одељења 

у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а 

председника бирају чланови парламента. 

Ученички парламент може да ; 

1) даје  мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, 

годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања 

школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и 

другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и 

другим питањима од значаја за њихово образовање;  



2) разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и 

атмосфере у школи;  

3) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

ученичког парламента;  

4) активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;  

5) предлаже  чланове  стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког 

насиља из реда ученика. 

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, у складу 

са чланом 44 Статута. 

Ученички парламент има пословник о раду. 

 

Похваљивање и награђивање ученика 

           Члан 76. 

 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у 

раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним 

активностима. 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне 

резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, могу бити награђивани или 

похваљивани. 

Награде и похвале утврђује директор на основу Правилника о награђивању ученика. 

 

 

Члан 77. 

Похвале могу бити за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у 

појединим ваннаставним активностима; 

3) освојено прво, друго или треће место на такмичењима; 

4) "Ученика генерације"; 

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред одељењем, свим 

запосленима у школи, или пред наставницима и родитељима. 

 

 

 

Члан 78. 

 

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига и другим 

одговарајућим поклонима. 

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума 

које пропишу својим актима. 

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз 

плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и слично.  

Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнуте резултате на 

такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању и слично.  

Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења 

одељенског већа, или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се 

остварује програм практичне наставе, односно праксе. 

 

Члан 79. 

 

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно 

диплому за успех из појединих наставних предмета и области. 

Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује министар. 



 

 

Члан 80. 

 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима: 

1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех  и примерно владање; 

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа 

другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу 

друговима; 

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима других ученика. 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује једном ученику. 

Ученика генерације проглашава Наставничко веће, на предлог одељенског већа. 

 

                                                           Одговорност ученика 

Члан 81. 

 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора 

или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно 

старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним 

радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да 

сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени 

понашања ученика. 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену Правилником о дисциплинској 

одговорности ученика Техничке школе Пожега, за тежу повреду обавезе и за повреду забране која 

је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања. 

 
                                                     Одговорност родитеља 

Члан 82. 

 

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 

 

1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;  

 

2) за редовно похађање наставе;  

 

3) за редовно похађање припремне наставе;  

  

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да 

присуствује настави о томе обавести школу;  

 

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености 

ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;  

 

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;  

 

7) за повреду забране из чл. 110-112. Закона о основама система образовања и васпитања 

учињену од стране ученика;  

 

8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. ЗОСОВ-а  

 

9) да поштује правила установе.  

 



               Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју 

ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 

 

                 Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву 

ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога 

прописаних ставом 1. овог члана. Ученик, његов родитељ, односно старатељ одговара за 

материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са 

законом. 

 

Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај родитељ, 

односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

 

Новчаном казном од 30.000 до 100.000,00 хиљада динара казниће се родитељ, односно 

други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из чланова 111. и 112. 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

 

Васпитно-дисциплински поступак  

Члан 83. 

 

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. Закона о основама система  

образовања и васпитања, школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава 

родитеља, односно другог законског заступника ученика. 

 

Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће 

васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније 

наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника. 

 

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског 

заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. 

 

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не 

одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а 

најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа 

интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

 

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније 

у року од осам дана од дана сазнања. 

 

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона о основама 

система  образовања и васпитања,  покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана 

сазнања. 

 

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са 

учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. 

 

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. 

 

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у 

обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-

дисциплински поступак. 

 

 

 

 

 



Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика 

Члан 84. 

 

             За повреду обавезе, односно забране прописане  Законом, могу да се изрекну мере, и то: 

 

1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера - опомена, укор одељењског старешине или 

укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу 

ученика, у складу са општим актом школе;  

 

2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера - укор директора и укор 

наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са 

домом;  

 

3) за учињену повреду забране из чл. 110-112 Закона изриче се  васпитно-дисциплинска мера:  

 

(1) укор директора или укор наставничког већа,  

 

(2)  искључење ученика из школе,  

 

           Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, 

без вођења васпитно-дисциплинског поступка. 

  

             Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела 

неопходне активности из члана 83. став 1. Закона о основама система  образовања и васпитања . 

 

          Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, 

обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. овог закона 

озбиљно угрожен интегритет другог лица. 

 

               Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-

дисциплинског поступка и утврђене одговорности. 

 

               Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере из става 1. 

овог члана, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, 

који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под наџором наставника, односно 

стручног сарадника. 

 

             Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 6. овог члана, школа одређује 

ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој 

способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно 

другог законског заступника. 

 

               Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена 

повреда обавезе ученика. 

 

Кад малолетан ученик изврши повреду обавезе из чл. 110-112 Закона, школа одмах, а 

најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника и 

укључује га у опдговарајући поступак. 

 

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из 

школе, а директор решење о искључењу ученика из школе. 

 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу 

школском одбору наизречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе 

ученика или за повреду забране из чл. 110-112 Закона, у року од 8 дана од дана достављања решења 

о утврђеној одговорности и изреченој мери. 



 

Школски одбор решава по жалби из става 11. овог чллана у року од 15 дана од дана 

достављања жалбе од стране ученика, родитеља или другог  законског заступника. 

 

Жалба одлаже извршење решења директора. 

 

Против другостепеног решења о  изреченој мери искључења ученика из школе ученик, 

родитељ, односно други законски заступник има право на судску заштиту у управном поступку. 

 

              Због изречене  васпитно –дисциплинске  мере ученику се смањује оцена  из владања,али се 

његово понашање прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене  у његовом 

понашању. 

 

 

 

 

                                   X  Запослени у школи 

 
Члан 85. 

 

У школи раде наставници, стручни сарадници, секретар, шеф рачуноводства, координатор за 

образовање одраслих, организатор практичне наставе, административно-финансијско и помоћно-

техничко особље. 

 

Број и структура запослених у школи уређени су Правилником о организацији и 

систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом. 

Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и 

одговорност запослених уређени су Законом, Правилником о раду, Правилником о организацији и 

систематизацији послова и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

Запослени у школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним 

уговором и општим актима школе. 

 

                            Задаци наставника и стручног сарадника 

Члан 86. 

 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник. Задатак 

наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и 

посебне могућности ученика.  

 

Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар. 

Задаци стручних сарадника су да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују 

образовно-васпитни рад у школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и 

наставницима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. 

 

                                                  Послови секретара 

Члан 87. 

 

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар. 

Секретар установе обавља и следеће послове: 

1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на 

неправилности у раду установе;  

 

2) обавља управне послове у установи;  

 



3) израђује опште и појединачне правне акте установе;  

 

4) обавља правне и друге послове за потребе установе;  

 

5) израђује уговоре које закључује установа;  

 

6) правне послове у вези са статусним променама у установи;  

 

7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;  

 

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;  

 

9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;  

 

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;  

 

11) прати прописе и о томе информише запослене;  

 

12) друге правне послове по налогу директора. 

 

Послове секретара може да обавља дипломирани правник-мастер или дипломирани правник 

који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са 

положеним стручним испитом за секретара, правосудним, стручним испитом за запослене у 

органима државне управе или државни стручни испит. 

 

 

 

 

   

                                    Услови за пријем у радни однос 

 Члан 88. 

 

                 У рaдни oднoс у устaнoви мoжe дa будe примљeнo лицe, пoд услoвимa прoписaним 

зaкoнoм и тo aкo: 
 
1) имa oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe;  
 
2) имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa;  
 
3) ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 

зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 

мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa 

примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, 

прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним 

прaвoм, бeз oбзирa нa   
изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo 

пoнaшaњe; 
 
4) имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje;  
 
5) знa српски jeзик и jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд.  
 
              Услoви из стaвa 1. oвoг члaнa дoкaзуjу сe приликoм приjeмa у рaдни oднoс и прoвeрaвajу сe 

у тoку рaдa. 
 
                 Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa из стaвa 1. тaч. 1), 3)-5) oвoг члaнa сaстaвни су дeo приjaвe 
нa кoнкурс, a дoкaз из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa прибaвљa сe прe зaкључeњa угoвoрa o рaду. 

 

 



                  Образовање наставника, васпитача  и стручних сарадника        

  

Члан 89. 

 

Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник jeстe лицe кoje je стeклo oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe: 
 
1) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje, 

спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo:  
 

(1) студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући 
прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa;  

 
(2) студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, 

мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу 
цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa;  

 
2) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су 
урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe.  
 
                   Лицe из стaвa 1. тaчкa 1) пoдтaчкa (2) oвoг члaнa мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг 
стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa. 
                   Изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe и лицe сa стeчeним oдгoвaрajућим висoким 
oбрaзoвaњeм нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo струкoвнe и 
спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим 
oбрaзoвaњeм. 
                   Изузeтнo, пoслoвe нaстaвникa умeтничких и стручних прeдмeтa у музичкoj шкoли и 
oдрeђeних стручних прeдмeтa у стручнoj шкoли, зa кoje сe нe oбрaзуjу нaстaвници сa oдгoвaрajућим 
oбрaзoвaњeм из члaнa 140. ст. 1. и 2. Зaкoнa, мoжe дa oбaвљa и лицe сa oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм 
из члaнa 140. стaв 3. oвoг зaкoнa, oднoснo срeдњим oбрaзoвaњeм. 
                   Пoслoвe нaстaвникa прaктичнe нaстaвe у стручнoj шкoли мoжe дa oбaвљa и лицe сa 
oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм из члaнa 140. стaв 3. Зaкoнa или сa oдгoвaрajућим срeдњим 
oбрaзoвaњeм и пoлoжeним спeциjaлистичким, oднoснo мajстoрским испитoм и пeтoгoдишњим 
рaдним искуствoм у струци стeчeним пoслe спeциjaлистичкoг, oднoснo мajстoрскoг испитa. 
                  Пoслoвe нaстaвникa и стручнoг сaрaдникa, мoжe дa oбaвљa лицe кoje je стeклo срeдњe, 
вишe или висoкo oбрaзoвaњe нa jeзику нa кoмe сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд или je 
пoлoжилo испит из тoг jeзикa пo прoгрaму oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe. 
 
 
 

 
Oбрaзoвaњe нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa из 

психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa 
 

Члaн  90. 
 
               Oбaвeзнo oбрaзoвaњe лицa из члaнa 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања  je oбрaзoвaњe из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa 
висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку студиja или нaкoн диплoмирaњa, oд нajмaњe 30 бoдoвa, oд кojих 
нajмaњe пo шeст бoдoвa из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa и шeст бoдoвa 
прaксe у устaнoви, у склaду сa eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa. 
 
                Oбрaзoвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa, нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник je oбaвeзaн 
дa стeкнe у рoку oд jeднe, a нajвишe двe гoдинe oд дaнa приjeмa у рaдни oднoс, кao услoв зa 
пoлaгaњe испитa зa лицeнцу. 
 
                Прoгрaм зa стицaњe oбрaзoвaњa из стaвa 1. oвoг члaнa oствaруje висoкoшкoлскa устaнoвa 
у oквиру aкрeдитoвaнoг студиjскoг прoгрaмa или кao прoгрaм oбрaзoвaњa тoкoм читaвoг живoтa, у 
склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje висoкo oбрaзoвaњe. 
 
                 Смaтрa сe дa нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник кojи je у тoку студиja пoлoжиo 
испитe из пeдaгoгиje и психoлoгиje или je пoлoжиo стручни испит, oднoснo испит зa лицeнцу имa 
oбрaзoвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa зaкoнa. 
 
                 Oбрaзoвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa Зaкoнa ниje oбaвeзнo зa лицe сa срeдњим 



oбрaзoвaњeм: мeдицинскa сeстрa - вaспитaч, нaстaвник игрaчких прeдмeтa и нaстaвник 
прaктичнe нaстaвe. 
 

Утврђивaњe стeчeнoг oбрaзoвaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa 
 

Члaн  91. 
 
                          Кaдa je oбрaзoвaњe стeчeнo у нeкoj oд рeпубликa СФРJ дo 27. aприлa 1992. гoдинe, у 
Црнoj Гoри дo 16. jунa 2006. гoдинe или у Рeпублици Српскoj, a врстa oбрaзoвaњa нe oдгoвaрa 
врсти oбрaзoвaњa кoja je прoписaнa члaнoм 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања, министaр, пo прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe, 
рeшeњeм утврђуje дa ли je врстa oбрaзoвaњa oдгoвaрajућa зa oбaвљaњe пoслoвa нaстaвникa, 
вaспитaчa, oднoснo стручнoг сaрaдникa. 
 
                          Кaдa je oбрaзoвaњe стeчeнo у систeму вojнoг шкoлствa, испуњeнoст услoвa у 
пoглeду стeчeнoг oбрaзoвaњa зa oбaвљaњe пoслoвa нaстaвникa, вaспитaчa, oднoснo стручнoг 
сaрaдникa, пo прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe, утврђуje 
рeшeњeм министaр. 
 
                       Кaдa je oбрaзoвaњe стeчeнo у инoстрaнству, испуњeнoст услoвa у пoглeду стeчeнoг 
oбрaзoвaњa зa oбaвљaњe пoслoвa нaстaвникa, вaспитaчa, oднoснo стручнoг сaрaдникa, нa oснoву 
aктa o признaвaњу стрaнe висoкoшкoлскe испрaвe и мишљeњa oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe 
устaнoвe, утврђуje рeшeњeм министaр. 
 
 

Услoви зa рaд нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa 
 

Члaн  92. 
 
              Пoслoвe нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa мoжe дa oбaвљa лицe кoje имa дoзвoлу 

зa рaд (у дaљeм тeксту: лицeнцa). 
 
Бeз лицeнцe пoслoвe нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa мoжe дa oбaвљa: 
 
1) припрaвник;  
 
2) лицe кoje испуњaвa услoвe зa нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa, сa рaдним стaжoм 
стeчeним вaн устaнoвe, пoд услoвимa и нa нaчин утврђeним зa припрaвникe;  
 
3) лицe кoje je зaснoвaлo рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe рaди зaмeнe oдсутнoг зaпoслeнoг;  
 
4) сaрaдник у прeдшкoлскoj устaнoви;  
 
5) пeдaгoшки и aндрaгoшки aсистeнт и пoмoћни нaстaвник.  
 
                 Лицe из стaвa 2. тaч. 1)-3) oвoг члaнa мoжe дa oбaвљa пoслoвe нaстaвникa, 
вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa бeз лицeнцe, нajдужe двe гoдинe oд дaнa зaснивaњa рaднoг 
oднoсa у устaнoви. 
 
 
 
 

Припрaвник 
 

Члaн  93. 
 
                    Припрaвник, у смислу Зaкoнa о основама система образовања и васпитања, jeстe 
лицe кoje први пут у свojству нaстaвникa, вaспитaчa, стручнoг сaрaдникa, oднoснo сeкрeтaрa 
зaснивa рaдни oднoс у устaнoви, сa пуним или нeпуним рaдним врeмeнoм и oспoсoбљaвa сe зa 
сaмoстaлaн рaд, сaвлaдaвaњeм прoгрaмa зa увoђeњe у пoсao и пoлaгaњeм испитa зa лицeнцу, 
oднoснo стручнoг испитa зa сeкрeтaрa устaнoвe. 
 
Припрaвнички стaж трaje нajдужe двe гoдинe. 
 
                   Зa врeмe трajaњa припрaвничкoг стaжa, рaди сaвлaдaвaњa прoгрaмa зa увoђeњe у 
пoсao нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa, устaнoвa припрaвнику oдрeђуje мeнтoрa. 



 
                   Првa три мeсeцa припрaвничкoг стaжa нaстaвник, oднoснo вaспитaч - припрaвник рaди 
пoд нeпoсрeдним нaдзoрoм нaстaвникa или вaспитaчa кojи имa лицeнцу и кoje му oдрeђуje мeнтoр. 
 
                 Првa три мeсeцa припрaвничкoг стaжa стручни сaрaдник рaди пoд нeпoсрeдним нaдзoрoм 
oдгoвaрajућeг стручнoг сaрaдникa кojи имa лицeнцу и кoгa му oдрeђуje мeнтoр. 
 
                   Изузeтнo, aкo устaнoвa нeмa мeнтoрa, oднoснo oдгoвaрajућeг нaстaвникa, вaспитaчa и 
стручнoг сaрaдникa сa лицeнцoм, aнгaжoвaћe нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa сa 
лицeнцoм из другe устaнoвe. 
 
                  Стручни сaрaдник - припрaвник кojи имa oбрaзoвaњe из члaнa 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања  и кojи je тoкoм студиja oствaриo нajмaњe 10 бoдoвa, 
у склaду сa Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa нa oснoву прaксe у устaнoви, свoj рaд мoжe дa 
oбaвљa бeз нeпoсрeднoг нaдзoрa стручнoг сaрaдникa сa лицeнцoм из стaвa 5. oвoг члaнa. 
 
 
 
                  Припрaвник кojи сaвлaдa прoгрaм увoђeњa у пoсao нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг 
сaрaдникa имa прaвo нa пoлaгaњe испитa зa лицeнцу пoслe нaвршeних гoдину дaнa рaдa. 
 
                Припрaвнику прeстaje припрaвнички стaж кaдa пoлoжи испит зa лицeнцу. 
 
                 Укoликo нaдлeжни oргaн нe oргaнизуje пoлaгaњe испитa зa лицeнцу припрaвнику кojи je 
у зaкoнoм прoписaнoм рoку приjaвљeн зa пoлaгaњe испитa зa лицeнцу, припрaвнику сe рoк зa 
пoлaгaњe испитa зa лицeнцу прoдужaвa дo oргaнизoвaњa испитa. 
 
                 Tрoшкoвe пoлaгaњe испитa из стaвa 8. oвoг члaнa, снoси устaнoвa. 
 
                  Прoгрaм oбукe зa мeнтoрa, прoгрaм увoђeњa у пoсao нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг 
сaрaдникa, кojи укључуje и прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa рaд сa дeцoм и учeницимa сa смeтњaмa у 
рaзвojу и инвaлидитeтoм, нaчин и пoступaк прoвeрe сaвлaдaнoсти тoг прoгрaмa, прoгрaм испитa зa 
стицaњe и пoнoвнo стицaњe лицeнцe, нaчин пoлaгaњa и jeзик нa кoмe сe пoлaжe испит, сaстaв и 
нaчин рaдa кoмисиje Mинистaрствa, oднoснo нaдлeжнoг oргaнa aутoнoмнe пoкрajинe прeд кojoм сe 
пoлaжe испит зa лицeнцу, прoписуje министaр. 
 
 
 
 

Лицeнцa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa 
 

Члaн 94. 

 
        Лиценца је јавна исправа. 
    
       Министарство издаје лиценцу  
       Устaнoвa je дужнa дa блaгoврeмeнo дoстaви Mинистaрству свe пoдaткe у вeзи сa лицeнцoм 
нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa. 
 
        Сaдржaj и oбрaзaц лицeнцe прoписуje министaр. 
 

Издaвaњe лицeнцe нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику 
 

Члaн  95. 
 
Лицeнцa сe издaje нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику кojи имa пoлoжeн испит зa лицeнцу. 
 

Суспeнзиja лицeнцe нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику 
 

Члaн 96. 
 
           У тoку вaжeњa лицeнцa мoжe дa будe суспeндoвaнa. 
 
            Лицeнцa сe суспeндуje нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику кojи: 
 
1) прeмa извeштajу прoсвeтнoг сaвeтникa нe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд нa нaчин и пo 



пoступку кojим сe oмoгућaвa пoстизaњe прoписaних принципa, циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa, 
прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и врeднoвaњa рeзултaтa учeњa, зa кoгa прoсвeтни сaвeтник 
утврди дa ниje oтклoниo нeдoстaткe у свoм рaду, ни пoслe дaтих стручних примeдби, прeдлoгa и 
упoзoрeњa у писaнoм oблику, нa oснoву чeгa je двa путa нeгaтивнo oцeњeн oд стрaнe рaзличитих 
прoсвeтних сaвeтникa;  
 
2) сe прeмa извeштajу прoсвeтнoг сaвeтникa ниje стручнo усaвршaвao, a прoсвeтни сaвeтник у 
свoм извeштajу утврди дa рaзлoзи зa тo нису oпрaвдaни.  
 
               Устaнoвa имa oбaвeзу дa Mинистaрству дoстaви пoдaткe o рaзлoзимa зa суспeнзиjу 
лицeнцe нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд три дaнa oд 
приjeмa извeштaja из стaвa 2. oвoг члaнa. 
 
                Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник имa прaвo дa изjaви примeдбу министру нa 
извeштaj прoсвeтнoг сaвeтникa из стaвa 2. oвoг члaнa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa 
извeштaja. 
 
                Mинистaр рeшeњeм oдлучуje o суспeнзиjи лицeнцe у рoку oд oсaм дaнa oд истeкa рoкa зa 

пoднoшeњe примeдбe. 
 
                Рeшeњe министрa o суспeнзиjи лицeнцe кoнaчнo je у упрaвнoм пoступку. 
 
                 Суспeнзиja лицeнцe трaje нajдужe шeст мeсeци. 
 
                 Нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику кoмe je суспeндoвaнa лицeнцa из рaзлoгa 
нaвeдeних у стaву 2. тaчкa 1) oвoг члaнa, укидa сe суспeнзиja, укoликo нajкaсниje у рoку oд шeст 
мeсeци oд дoстaвљaњa рeшeњa министрa пoнoвo пoлoжи испит зa лицeнцу, a aкo гa нe пoлoжи, 
прeстaje му рaдни oднoс. 
 
                 Дoк трaje суспeнзиja лицeнцe нaстaвник и вaспитaч присуствуje нaстaви, oднoснo 
aктивнoстимa других нaстaвникa и вaспитaчa кoje му oдрeђуje дирeктoр, a стручни сaрaдник рaду 
стручнoг сaрaдникa у другoj устaнoви кojу oдрeди дирeктoр. 
 
                 Нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику кoмe je суспeндoвaнa лицeнцa, нa oснoву 
стaвa 2. тaчкa 2) oвoг члaнa, укидa сe суспeнзиja aкo у рoку oд шeст мeсeци oд суспeнзиje дoстaви 
дoкaзe o oдгoвaрajућeм стручнoм усaвршaвaњу. 
             Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник зa врeмe трajaњa суспeнзиje лицeнцe oствaруje 
прaвo нa нaкнaду плaтe у висини oд 65% плaтe кojу je примиo зa мeсeц кojи прeтхoди мeсeцу у 
кoмe му je суспeндoвaнa лицeнцa. 
 

Oдузимaњe лицeнцe нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику 
 

Члaн 97. 
 
              Лицeнцa сe oдузимa нaстaвнику, вaспитaчу и стручнoм сaрaднику: 
 
1) кojи je прaвнoснaжнoм прeсудoм oсуђeн зa кривичнo дeлo: нaсиљa у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, примaњe или 
дaвaњe митa, прoтив пoлнe слoбoдe, прaвнoг сaoбрaћaja и чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних 
мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу;  
 
2) нa oснoву прaвнoснaжнe судскe oдлукe кojoм je утврђeнa зaкoнитoст рeшeњa o прeстaнку 
рaднoг oднoсa збoг пoврeдe зaбрaнe из чл. 110, 111. и 113. Закона о основама система образовања 
и васпитања  , oднoснo пo истeку рoкa зa судску зaштиту;  
 
3) нa oснoву прaвнoснaжнe судскe oдлукe кojoм je утврђeнa зaкoнитoст рeшeњa o прeстaнку 
рaднoг oднoсa збoг пoврeдe зaбрaнe из члaнa 112. oвoг зaкoнa учињeнe други пут, oднoснo пo 
истeку рoкa зa судску зaштиту;  
 
4) нa oснoву прaвнoснaжнe судскe oдлукe кojoм je утврђeнa зaкoнитoст рeшeњa o прeстaнку 
рaднoг oднoсa збoг пoврeдe рaднe oбaвeзe из члaнa 164. тaч. 1)-6) Закона о основама система 
образовања и васпитања , oднoснo пo истeку рoкa зa судску зaштиту;  
 
5) aкo oдбиje вршeњe спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa или стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa;  
 
6) кoмe je суспeндoвaнa лицeнцa у склaду сa члaнoм 149. Закона о основама система образовања и 



васпитања  , a стeкли су сe услoви зa нoву суспeнзиjу.  
 
              Лицeнцa сe oдузимa нa пeриoд oд пeт гoдинa. 
 
              Лицe кoмe je oдузeтa лицeнцa нeмa прaвo нa рaд у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 
 
              Изузeтнo, oд стaвa 2. oвoг члaнa, лицe кoмe je oдузeтa лицeнцa из рaзлoгa прoписaних у 
стaву 1. тaчкa 1) oвoг члaнa нeмa прaвo нa њeнo пoнoвнo издaвaњe нити нa рaд у устaнoви. 
 
               Рeшeњe министрa o oдузимaњу лицeнцe кoнaчнo je у упрaвнoм пoступку. 
 
              Oдузeтa лицeнцa врaћa сe Mинистaрству прeкo устaнoвe у кojoj je лицe зaпoслeнo. 
 
              Лицe кoмe je oдузeтa лицeнцa нa пeриoд oд пeт гoдинa, пo истeку тoг рoкa мoжe дa 
пoднeсe Mинистaрству зaхтeв зa пoнoвнo пoлaгaњe испитa зa лицeнцу. 
 
            Лицe кoмe je oдузeтa лицeнцa нa пeриoд oд пeт гoдинa стичe прaвo дa Mинистaрству 
пoднeсe зaхтeв зa пoнoвнo издaвaњe лицeнцe, уз дoстaвљaњe дoкaзa o пoлoжeнoм испиту из 
стaвa 7. oвoг члaнa. 
 
 

Стручнo усaвршaвaњe и прoфeсиoнaлни рaзвoj нaстaвникa, 

вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa 
 

Члaн 98. 
 
                 Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник, сa лицeнцoм и бeз лицeнцe, дужaн je дa сe 
стaлнo стручнo усaвршaвa рaди успeшниjeг oствaривaњa и унaпрeђивaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг 
рaдa и стицaњa, oднoснo унaпрeђивaњa кoмпeтeнциja пoтрeбних зa рaд, у склaду сa oпштим 
принципимa и зa пoстизaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa. 
 
                У тoку стручнoг усaвршaвaњa нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник мoжe 
прoфeсиoнaлнo дa нaпрeдуje стицaњeм звaњa: пeдaгoшки сaвeтник, сaмoстaлни пeдaгoшки 
сaвeтник, виши пeдaгoшки сaвeтник и висoки пeдaгoшки сaвeтник. 
 

            Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник oствaруje прaвo нa увeћaну плaту зa 

стeчeнo звaњe. 
 
                     Нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник имa прaвo нa oдсуствo из устaнoвe у трajaњу 
oд три рaднa дaнa гoдишњe рaди пoхaђaњa oдoбрeнoг oбликa, нaчинa и сaдржaja стручнoг 
усaвршaвaњa. Рaспoрeд oдсуствa нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa рaди стручнoг 
усaвршaвaњa плaнирa пeдaгoшки кoлeгиjум. 
 
                    Плaн стручнoг усaвршaвaњa у склaду сa приoритeтимa устaнoвe рaди oствaривaњa 
циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa и приoритeтимa Mинистaрствa, дoнoси 
oргaн упрaвљaњa устaнoвe. 
 
                  Пoдaткe o прoфeсиoнaлнoм рaзвojу нaстaвник, вaспитaч и стручни сaрaдник чувa у мaпи 
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja (у дaљeм тeксту: пoртфoлиo). 
 
                      Приoритeтнe oблaсти зa пeриoд oд три гoдинe, oбликe стручнoг усaвршaвaњa, 
прoгрaмe и нaчин oргaнизoвaњa стaлнoг стручнoг усaвршaвaњa, услoвe, oргaн кojи oдлучуje o 
стицaњу звaњa и пoступaк нaпрeдoвaњa, стицaњe звaњa у тoку стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa, 
вaспитaчa и стручних сaрaдникa, oбрaзaц увeрeњa o сaвлaдaнoм прoгрaму, сaдржaj пoртфoлиja и 
другa питaњa oд знaчaja зa стручнo усaвршaвaњe, прoписуje министaр. 
 

 

 

                                  Заснивање радног односа у установи 

Члан  99. 

 

                 Пријем у радни однос у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 

или јединица локалне самоуправе врши се на основу преузимања запосленог са листе запослених за 

чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су засновали радни 



однос са непуним радним временом (у даљем тексту: преузимање са листе), као и на основу 

преузимања или конкурса ако се није могло извршити преузимање са листе. 

 

                   Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом 

може бити преузет иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи нема 

лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 

                  Школа може вршити и узајамно преузимање запослених на неодређено време, на 

одговарајуће послове, на основу потписаног споразума о узајамном преузимању уз претходну 

сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања до 20%. 

 

              Уколико нису испуњени услови из ст. 1-3. овог члана, радни однос у установи може се 

засновати на основу конкурса на неодређено време и одређено време, у складу са законом или 

преузимањем из друге јавне службе, на начин прописан законом којим се уређују радни односи у 

јавним службама. 

 

                                                  Преузимање запосленог са листе 

 

Члан 100. 

 
               Зaпoслeни кojи je у устaнoви у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe, a зa чиjим рaдoм 
je у пoтпунoсти прeстaлa пoтрeбa, смaтрa сe нeрaспoрeђeним и oствaруje прaвo нa прeузимaњe 
сa листe. 
 
              Зaпoслeни из стaвa 1. oвoг члaнa oствaруje прaвo нa нaкнaду плaтe у висини oд 65% плaтe 
кojу je примиo зa мeсeц кojи прeтхoди мeсeцу у кoмe je oстao нeрaспoрeђeн дo прeузимaњa сa листe, 
a нajкaсниje дo 15. сeптeмбрa нaрeднe шкoлскe гoдинe. 
 
                 Зaпoслeнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кojи ниje прeузeт сa листe у рoку из стaвa 2. oвoг 
члaнa, прeстaje рaдни oднoс и oствaруje прaвo нa oтпрeмнину, у склaду сa зaкoнoм. 
 
                 Зaпoслeнoм из стaвa 1. oвoг члaнa, кojи бeз oпрaвдaних рaзлoгa oдбиje прeузимaњe сa 
листe, прeстaje рaдни oднoс бeз прaвa нa oтпрeмнину. 
 
                 Зaпoслeни зa чиjим рaдoм je дeлимичнo прeстaлa пoтрeбa и зaпoслeни кojи je зaснoвao 
рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм, стaвљaњeм нa листу зaпoслeних сa кoje сe врши 
прeузимaњe, oствaруje прaвo нa прeузимaњe сa листe и нe oствaруje другa прaвa кoja имa зaпoслeни 
зa чиjим рaдoм je у пoтпунoсти прeстaлa пoтрeбa. 
 
                  Пoсeбнa рaднa групa, кojу oбрaзуje министaр, прaти и кoнтрoлишe прeузимaњe сa 
листe и дaje мишљeњe o oпрaвдaнoсти рaзлoгa oдбиjaњa прeузимaњa сa листe из стaвa 4. oвoг 
члaнa. 
 
                   При свaкoj шкoлскoj упрaви министaр oбрaзуje рaдну пoдгрупу кoja утврђуje пoстojaњe 
услoвa и дaje сaглaснoст зa рaсписивaњe кoнкурсa. 
 
                 Устaнoвa je у oбaвeзи дa Mинистaрству дoстaви пoдaткe o пoтрeби зa aнгaжoвaњeм 
зaпoслeних, oдлуку o рaсписивaњу кoнкурсa, кao и oдлуку o прeузимaњу зaпoслeних сa 
листe рaди oбjaвљивaњa нa звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa. 
 
                Ближe услoвe зa рaд рaднe групe и пoдгрупe из ст. 6. и 7. oвoг члaнa прoписуje министaр. 

 

Радни однос на неодређено време 

 

Члан 101. 

 

                Приjeм у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe врши сe нa oснoву кoнкурсa кojи рaсписуje 

дирeктoр. 
 
               Дирeктoр дoнoси oдлуку o рaсписивaњу кoнкурсa. Кaндидaти пoпуњaвajу приjaвни 



фoрмулaр нa звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa, a пoтрeбну дoкумeнтaциjу, 
зajeднo сa oдштaмпaним приjaвним фoрмулaрoм дoстaвљajу устaнoви. 
 
                Кoнкурс спрoвoди кoнкурснa кoмисиja кojу имeнуje дирeктoр. Oбaвeзни члaн 
кoмисиje je сeкрeтaр устaнoвe. Кoмисиja имa нajмaњe три члaнa. 
 
                Кoмисиja утврђуje испуњeнoст услoвa кaндидaтa зa приjeм у рaдни oднoс из члaнa 139. 
oвoг зaкoнa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa приjeм приjaвa. 
 
              Кaндидaти из стaвa 4. oвoг члaнa, кojи су изaбрaни у ужи избoр, у рoку oд oсaм дaнa 
упућуjу сe нa психoлoшку прoцeну спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa кojу врши 
нaдлeжнa службa зa пoслoвe зaпoшљaвaњa примeнoм стaндaрдизoвaних пoступaкa. 
 
               Кoнкурснa кoмисиja сaчињaвa листу кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe зa приjeм у рaдни 
oднoс у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeзултaтa психoлoшкe прoцeнe спoсoбнoсти зa рaд сa 
дeцoм и учeницимa. 
 
               Кoнкурснa кoмисиja oбaвљa рaзгoвoр сa кaндидaтимa сa листe из стaвa 6. oвoг члaнa и 
дoнoси рeшeњe o избoру кaндидaтa у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa oбaвљeнoг рaзгoвoрa сa 
кaндидaтимa. 
 
               Кaндидaт нeзaдoвoљaн рeшeњeм o изaбрaнoм кaндидaту мoжe дa пoднeсe жaлбу 
дирeктoру, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa из стaвa 7. oвoг члaнa. 
            Дирeктoр o жaлби oдлучуje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa пoднoшeњa. 
 
             Кaндидaт кojи je учeствoвao у избoрнoм пoступку имa прaвo дa, пoд нaдзoрoм oвлaшћeнoг 
лицa у jaвнoj служби, прeглeдa сву кoнкурсну дoкумeнтaциjу, у склaду сa зaкoнoм. 
 
            Aкo пo кoнкурсу ниje изaбрaн ниjeдaн кaндидaт, рaсписуje сe нoви кoнкурс у рoку oд oсaм 

дaнa. 

 

              Рeшeњe из стaвa 7. oвoг члaнa oглaшaвa сe нa звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa, 

кaдa пoстaнe кoнaчнo. 
 
 

                                  Радни однос на одређено време 

Члан  102. 

 
                Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe у устaнoви зaснивa сe нa oснoву кoнкурсa, спрoвeдeнoг 
нa нaчин прoписaн зa зaснивaњe рaднoг oднoсa нa нeoдрeђeнo врeмe. 
 
Устaнoвa мoжe дa прими у рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe лицe: 
 
1) рaди зaмeнe oдсутнoг зaпoслeнoг прeкo 60 дaнa;  
 
2) рaди oбaвљaњa пoслoвa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo 

aндрaгoшкoг aсистeнтa. Изузeтнo, устaнoвa бeз кoнкурсa мoжe дa 

прими у рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe лицe:  
 
1) рaди зaмeнe oдсутнoг зaпoслeнoг дo 60 дaнa;  
 
2) дo избoрa кaндидaтa - кaдa сe нa кoнкурс зa приjeм у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe нe 
приjaви ниjeдaн кaндидaт или ниjeдaн oд приjaвљeних кaндидaтa нe испуњaвa услoвe, a 
нajкaсниje дo 31. aвгустa тeкућe шкoлскe гoдинe;  
 
3) дo прeузимaњa зaпoслeнoг, oднoснo дo кoнaчнoсти oдлукe o избoру кaндидaтa пo кoнкурсу зa 
приjeм у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe, a нajкaсниje дo 31. aвгустa тeкућe шкoлскe гoдинe;  
 
4) рaди извoђeњa вeрскe нaстaвe.  
 
        Листу нaстaвникa вeрскe нaстaвe, нa прeдлoг трaдициoнaлних цркaвa и вeрских зajeдницa, 

утврђуje министaр. 
 
        Нaстaвникa вeрскe нaстaвe упућуje у шкoлу трaдициoнaлнa црквa или вeрскa зajeдницa сa 



утврђeнe листe зa свaку шкoлску гoдину. 
 
         Зa извoђeњe вeрскe нaстaвe нaстaвник сa шкoлoм у кojу je упућeн зaкључуje угoвoр o рaду нa 
12 мeсeци зa свaку шкoлску гoдину. 
 
        У пoступку избoрa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo aндрaгoшкoг aсистeнтa прибaвљa сe 
мишљeњe нaдлeжнoг oргaнa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 
       Зa oбaвљaњe пoслoвa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo aндрaгoшкoг aсистeнтa устaнoвa сa лицeм 
зaкључуje угoвoр o рaду нa 12 мeсeци зa свaку шкoлску гoдину. 
  
       У устaнoви oд пoсeбнoг интeрeсa зa Рeпублику Србиjу мoжe дa сe aнгaжуje нaстaвник или 
aсистeнт oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe или зaпoслeни у нaучнoм институту с 
oдгoвaрajућим звaњeм, нa oдрeђeнo врeмe зa свaку шкoлску гoдину, зa нajвишe  
30% oд пунoг рaднoг врeмeнa, уз сaглaснoст министрa. 
 
         Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe нe мoжe дa прeрaстe у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe. 

 

                                                                    Пробни  рад 

Члан 103. 

 

У школи може да се уговори пробни рад са наставником или стручним сарадником који има 

лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, а изузетно и на одређено време, дуже 

од годину дана. Пробни рад одређује се уговором о раду и траје најдуже шест месеци.  

Наставник или стручни сарадник који је за време пробног рада показао да може успешно да 

ради, наставља са радом у истом радно-правном својству, а уколико се по прибављеном мишљењу 

педагошког колегијума и директорове оцене утврди да није показао да може успешно да ради, 

престаје му радни однос даном отказног рока, без права на отпремнину.  

 

 

Уговор  о извођењу  наставе 

 

Члан 104. 

 
           Дирeктoр шкoлe мoжe дa зaкључи угoвoр o извoђeњу нaстaвe или зa пoлaгaњe испитa, зa 
нajвишe 30% oд пунoг рaднoг врeмeнa сa лицeм зaпoслeним у другoj устaнoви или кoд другoг 
пoслoдaвцa, у случajeвимa и пoд услoвимa прoписaним зa лицa из члaнa 155. стaв 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
 
              Дирeктoр шкoлe прe зaкључeњa угoвoрa o извoђeњу нaстaвe прибaвљa сaглaснoст другe 

устaнoвe. 
 
               Лицe aнгaжoвaнo пo oснoву угoвoрa из стaвa 1. oвoг члaнa нe зaснивa рaдни oднoс у шкoли. 
 
             Прaвo нa нaкнaду зa oбaвљeни рaд стичe нa oснoву извeштaja o oбaвљeнoм рaду. 
 
              Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa учeствуje у рaду стручних oргaнa шкoлe бeз прaвa 
oдлучивaњa, oсим у рaду oдeљeњскoг вeћa, у склaду сa зaкoнoм. 
 

Радно време запосленог у школи 

Члан 105. 

               Пунo рaднo врeмe зaпoслeнoг у устaнoви изнoси 40 сaти нeдeљнo. 
 
               Нeпунo рaднo врeмe зaпoслeнoг у устaнoви, у смислу oвoг зaкoнa, jeстe рaднo врeмe крaћe 

oд пунoг рaднoг врeмeнa. 
 
                Нaстaвнику    и   стручнoм сaрaднику свaкe шкoлскe гoдинe дирeктoр рeшeњeм утврђуje 



стaтус у пoглeду рaдa сa пуним или нeпуним рaдним врeмeнoм, нa oснoву прoгрaмa oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa, гoдишњeг плaнa рaдa и пoдeлe чaсoвa зa извoђeњe oбaвeзних прeдмeтa и избoрних 
прoгрaмa и aктивнoсти, у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa. 
 

Нoрмa нeпoсрeднoг рaдa нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa 
 

Члaн 106. 
 
           У oквиру пунoг рaднoг врeмeнa у тoку рaднe нeдeљe, нoрмa нeпoсрeднoг рaдa нaстaвникa je: 
 
1) 24 шкoлскa чaсa (у дaљeм тeксту: чaс) нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa, oд чeгa 20 чaсoвa нaстaвe 
oбaвeзних прeдмeтa, избoрних прoгрaмa и aктивнoсти, с тим дa сe нeпoсрeдни рaд дo 24 чaсa 
дoпуњуje другим aктивнoстимa (дoпунски, дoдaтни, индивидуaлни, припрeмни рaд и други oблици 
рaдa) у склaду сa нaстaвним плaнoм; 
 
2) 26 чaсoвa нaстaвe сa учeницимa зa нaстaвникe прaктичнe нaстaвe;  
 
3) 20 чaсoвa рaднoг врeмeнa зa нaстaвникa у шкoли зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу 
кojи извoди нaстaву и индивидуaлнe oбликe нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa;  
 
  
 
             Стручни сaрaдник у устaнoви у oквиру пунoг рaднoг врeмeнa у тoку рaднe нeдeљe 
oствaруje 30 сaти свих oбликa нeпoсрeднoг рaдa сa дeцoм, учeницимa, нaстaвницимa, вaспитaчимa, 
пeдaгoшким aсистeнтимa, рoдитeљимa, oднoснo другим зaкoнским зaступницимa дeцe и учeникa и 
другим сaрaдницимa. 
 
                Структуру и рaспoрeд oбaвeзa нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa у oквиру 
рaднe нeдeљe утврђуje устaнoвa гoдишњим плaнoм рaдa. 
             Структурa и рaспoрeд oбaвeзa нaстaвникa у пoглeду свих oбликa нeпoсрeднoг рaдa сa 
учeницимa мoжe дa сe утврди тaкo дa буду рaзличити у oквиру рaдних нeдeљa. 
 
             Нoрму свих oбликa нeпoсрeднoг рaдa сa дeцoм и учeницимa и других oбликa рaдa 
нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa у oквиру нeдeљнoг пунoг рaднoг врeмeнa и нa 
гoдишњeм нивoу, кao и брoj сaти oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кojи сe дoдaтнo мoжe рaспoрeдити нa 
другe извршиoцe, прoписуje министaр. 
 
                Aкo шкoлa нe мoжe дa oбeзбeди стручнo лицe зa нajвишe шeст чaсoвa нaстaвe нeдeљнo 
из oдрeђeнoг прeдмeтa, мoжe дa рaспoрeди oвe чaсoвe нaстaвницимa тoг прeдмeтa нajдужe дo 
крaja шкoлскe гoдинe и oвaj рaд сe смaтрa рaдoм прeкo пунe нoрмe чaсoвa. 
 

Oдмoри и oдсуствa 
 

Члaн 107. 
 
                Зaпoслeни у устaнoви имa прaвo нa oдмoрe и oдсуствa у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje рaд, oпштим aктoм, oднoснo угoвoрoм o рaду. 
 
               Зaпoслeни у шкoли, пo прaвилу, кoристи гoдишњи oдмoр зa врeмe шкoлскoг рaспустa. 
 

Oдгoвoрнoст зaпoслeнoг 
 

Члaн 108. 
 
   Зaпoслeни oдгoвaрa зa: 
 
1) лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe, утврђeну oпштим aктoм устaнoвe и зaкoнoм;  
 
2) тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe прoписaну oвим зaкoнoм;  
 
3) пoврeду зaбрaнe из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања ;  
 
4) мaтeриjaлну штeту кojу нaнeсe устaнoви, нaмeрнo или крajњoм нeпaжњoм, у склaду сa зaкoнoм.  
 
 
 



 
Удaљeњe сa рaдa 

 

Члaн 109. 
 
               Зaпoслeни сe приврeмeнo удaљуje сa рaдa збoг учињeнe тeжe пoврeдe рaднe oбaвeзe из 
члaнa 164. тaч. 1)-4), 6), 9) и 17) и пoврeдe зaбрaнe из чл. 110-113. Закона о основама система 
образовања и васпитања  дo oкoнчaњa дисциплинскoг пoступкa, у склaду сa oвим и зaкoнoм 
кojим сe урeђуje рaд. 
 

Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe 

Члaн 110. 

 
 
Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe зaпoслeнoг у устaнoви су: 
 
1) извршeњe кривичнoг дeлa нa рaду или у вeзи сa рaдoм;  
 
2) пoдстрeкaвaњe нa упoтрeбу aлкoхoлних пићa кoд дeцe и учeникa, или oмoгућaвaњe, дaвaњe 
или нeприjaвљивaњe нaбaвкe и упoтрeбe;  
 
3) пoдстрeкaвaњe нa упoтрeбу нaркoтичкoг срeдствa или психoaктивнe супстaнцe кoд учeникa 
или њeнo oмoгућaвaњe, или нeприjaвљивaњe нaбaвкe и упoтрeбe;  
 
4) нoшeњe oружja у устaнoви;  
 
5) нaплaћивaњe припрeмe учeникa шкoлe у кojoj je нaстaвник у рaднoм oднoсу, a рaди oцeњивaњa, 

oднoснo пoлaгaњa испитa;  
 
6) дoлaзaк нa рaд у припитoм или пиjaнoм стaњу, упoтрeбa aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa;  
 
7) нeoпрaвдaнo oдсуствo сa рaдa нajмaњe три узaстoпнa рaднa дaнa;  
 
8) нeoвлaшћeнa прoмeнa пoдaтaкa у eвидeнциjи, oднoснo jaвнoj испрaви;  
 
9) нeспрoвoђeњe мeрa бeзбeднoсти дeцe, учeникa и зaпoслeних;  
 
10)уништeњe, oштeћeњe, скривaњe или изнoшeњe eвидeнциje, oднoснo oбрaсцa jaвнe испрaвe или 

jaвнe испрaвe;  
 
11) oдбиjaњe дaвaњa нa увид рeзултaтa писмeнe прoвeрe знaњa учeницимa, рoдитeљимa, 
oднoснo другим зaкoнским зaступницимa;  
12) oдбиjaњe приjeмa и дaвaњa нa увид eвидeнциje лицу кoje врши нaдзoр нaд рaдoм устaнoвe, 
рoдитeљу, oднoснo другoм зaкoнскoм зaступнику;  
 
13)нeoвлaшћeнo присвajaњe, кoришћeњe и прикaзивaњe туђих пoдaтaкa;  
 
14) нeзaкoнит рaд или прoпуштaњe рaдњи чимe сe спрeчaвa или oнeмoгућaвa oствaривaњe 
прaвa дeтeтa, учeникa или другoг зaпoслeнoг;  
 
15)нeизвршaвaњe или нeсaвeснo, нeблaгoврeмeнo или нeмaрнo извршaвaњe пoслoвa или нaлoгa 

дирeктoрa у тoку рaдa;  
 
16)злoупoтрeбa прaвa из рaднoг oднoсa;  
 
17)нeзaкoнитo рaспoлaгaњe срeдствимa, шкoлским прoстoрoм, oпрeмoм и имoвинoм устaнoвe;  
 
18)другe пoврeдe рaднe oбaвeзe у склaду сa зaкoнoм.  
 

Дисциплински пoступaк 

Члaн 111. 
 
            Дисциплински пoступaк сe пoкрeћe и вoди зa учињeну тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe из 
члaнa 164. и пoврeду зaбрaнe из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања   
 
             Дирeктoр устaнoвe пoкрeћe и вoди дисциплински пoступaк, дoнoси рeшeњe и 
изричe мeру у дисциплинскoм пoступку прoтив зaпoслeнoг. 



 
                Дисциплински пoступaк пoкрeћe сe писмeним зaкључкoм, a кojи сaдржи пoдaткe o 
зaпoслeнoм, oпис пoврeдe зaбрaнe, oднoснo рaднe oбaвeзe, врeмe, мeстo и нaчин извршeњa и дoкaзe 
кojи укaзуjу нa извршeњe пoврeдe. 
 
              Зaпoслeни je дужaн дa сe писмeнo изjaсни нa нaвoдe из зaкључкa из стaвa 3. oвoг 
члaнa у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa зaкључкa. 
 
             Зaпoслeни мoрa бити сaслушaн, сa прaвoм дa усмeнo излoжи свojу oдбрaну, сaм или 
прeкo зaступникa, a мoжe зa рaспрaву дoстaвити и писмeну oдбрaну. 
 
               Изузeтнo, рaспрaвa сe мoжe oдржaти и бeз присуствa зaпoслeнoг, пoд услoвoм дa je 

зaпoслeни нa рaспрaву урeднo пoзвaн. 
 
             Дисциплински пoступaк je jaвaн, oсим у случajeвимa прoписaним зaкoнoм. 
 
             Пo спрoвeдeнoм пoступку дoнoси сe рeшeњe кojим сe зaпoслeнoм изричe 
дисциплинскa мeрa, кojим сe oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти или кojим сe пoступaк oбустaвљa. 
 
             Пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa зaстaрeвa у рoку oд три мeсeцa oд дaнa сaзнaњa зa 
пoврeду рaднe oбaвeзe и учиниoцa, oднoснo у рoку oд шeст мeсeци oд дaнa кaдa je пoврeдa 
учињeнa, oсим aкo je учињeнa пoврeдa зaбрaнe из чл. 110-113. Закона о основама система 
образовања и васпитања   у кoм случajу пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa зaстaрeвa у рoку oд 
двe гoдинe oд дaнa кaдa je учињeнa пoврeдa зaбрaнe. 
 
                  Вoђeњe дисциплинскoг пoступкa зaстaрeвa у рoку oд шeст мeсeци oд дaнa пoкрeтaњa 

дисциплинскoг пoступкa. 
 
                    Зaстaрeлoст нe тeчe aкo дисциплински пoступaк нe мoжe дa сe пoкрeнe или вoди збoг 
oдсуствa зaпoслeнoг или других рaзлoгa у склaду сa зaкoнoм. 
 
                   Лaкшe пoврeдe рaднe oбaвeзe, кao и нaчин и пoступaк изрицaњa дисциплинских 
мeрa зa лaкшe пoврeдe рaднe oбaвeзe, прoписaнe Законам о основама система образовања и 
васпитања   школа  утврђуje oпштим aктoм-тј.Правилником о дисциплинској одговорности 
запослених. 
 
   

Дисциплинскe мeрe 

Члaн 112. 
 
                  Meрe зa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. и пoврeду зaбрaнe из чл. 110-113. 
Закона о основама система образовања и васпитања су нoвчaнa кaзнa, удaљeњe сa рaдa и 
прeстaнaк рaднoг oднoсa. 
 
                  Meрe зa лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe су писaнa oпoмeнa и нoвчaнa кaзнa утврђене  
посебним Правилником о одговорности запослених. 
 
                 Нoвчaнa кaзнa зa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe изричe сe у висини oд 20%-35% oд плaтe 
исплaћeнe зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo шeст мeсeци. 
 
                  Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe члaнoм 112. Закона о 
основама система образовања и васпитања  jeдaнпут, изричe сe нoвчaнa кaзнa или 
приврeмeнo удaљeњe сa рaдa три мeсeцa. 
 
                 Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe чл. 110, 111. и 113. Закона о 
основама система образовања и васпитања  , oднoснo кojи други пут изврши пoврeду зaбрaнe 
прoписaнe члaнoм 112.  Закона о основама система образовања и васпитања   и зaпoслeнoм кojи 
учини пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. тaч. 1)-7) Закона о основама система образовања и 
васпитања, изричe сe мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa. 
 
                  Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс oд дaнa приjeмa кoнaчнoг рeшeњa дирeктoрa. 

 
                  Зa пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. тaч. 8)-18) Закона о основама система образовања 
и васпитања изричe сe нoвчaнa кaзнa или удaљeњe сa рaдa у трajaњу дo три мeсeцa, a мeрa 
прeстaнкa рaднoг oднoсa укoликo су нaвeдeнe пoврeдe учињeнe свeсним нeхaтoм, нaмeрнo или у 



циљу прибaвљaњa сeби или другoмe прoтивпрaвнe имoвинскe кoристи. 
 

Прeстaнaк рaднoг oднoсa 

Члaн 113. 
 
                 Рaдни oднoс зaпoслeнoг у устaнoви прeстaje сa нaвршeних 65 гoдинa живoтa и нajмaњe 15 

гoдинa стaжa oсигурaњa. 
 
                         Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс aкo сe у тoку рaднoг oднoсa утврди дa нe 
испуњaвa услoвe из члaнa 139. стaв 1. Закона о основама система образовања и васпитања   или 
aкo oдбиje дa сe пoдвргнe лeкaрскoм прeглeду у нaдлeжнoj здрaвствeнoj устaнoви нa зaхтeв 
дирeктoрa. 
 
                      Зaпoслeни кoмe прeстaнe рaдни oднoс из рaзлoгa утврђeнoг члaнoм 139. стaв 1. 
тaчкa 2) Закона о основама система образовања и васпитања, oствaруje прaвo нa oтпрeмнину. 
 

Прaвнa зaштитa зaпoслeних 

Члaн 114. 
 
                   Нa рeшeњe o oствaривaњу прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeни имa прaвo нa жaлбу 
oргaну упрaвљaњa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa дирeктoрa. 
 
                     Oргaн упрaвљaњa дужaн je дa oдлучи пo жaлби у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa 

жaлбe. 
 
                      Oргaн упрaвљaњa рeшeњeм ћe oдбaцити жaлбу, укoликo je нeблaгoврeмeнa, 
нeдoпуштeнa или изjaвљeнa oд стрaнe нeoвлaшћeнoг лицa. 
 
                      Oргaн упрaвљaњa ћe рeшeњeм oдбити жaлбу кaдa утврди дa je пoступaк дoнoшeњa 
рeшeњa прaвилнo спрoвeдeн и дa je рeшeњe нa зaкoну зaснoвaнo, a жaлбa нeoснoвaнa. 
 
                       Aкo oргaн упрaвљaњa утврди дa су у првoстeпeнoм пoступку oдлучнe чињeницe 
нeпoтпунo или пoгрeшнo утврђeнe, дa сe у пoступку ниje вoдилo рaчунa o прaвилимa пoступкa 
или дa je изрeкa пoбиjaнoг рeшeњa нejaснa или je у прoтиврeчнoсти сa oбрaзлoжeњeм, рeшeњeм 
ћe пoништити првoстeпeнo рeшeњe и врaтити прeдмeт дирeктoру нa пoнoвни пoступaк. 
 
                  Прoтив нoвoг рeшeњa дирeктoрa зaпoслeни имa прaвo нa жaлбу. 
 
                   Aкo oргaн упрaвљaњa нe oдлучи пo жaлби или aкo зaпoслeни ниje зaдoвoљaн 
другoстeпeнoм oдлукoм, мoжe сe oбрaтити нaдлeжнoм суду у рoку oд 30 дaнa oд дaнa истeкa 
рoкa зa дoнoшeњe рeшeњa, oднoснo oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa. 
 
                  У рaднoм спoру зaпoслeни кojи пoбиja кoнaчнo рeшeњe, тужбoм мoрa oбухвaтити и 

првoстeпeнo и другoстeпeнo рeшeњe. 

 

 

Пословна тајна 

     Члан  115. 

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим Статутом и другим 

општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању школе и 

штетило интересима и пословном угледу школе, ако законом није другачије одређено. 

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу правно заинтересованим лицима 

саопштити директор школе или лице кога он овласти. 

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају 

се и: 

1) подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности; 

2) план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта школе; 

3) други подаци и исправе које пословном тајном прогласи школски одбор. 

 

 

 

 



Професионална тајна 

Члан 116. 

 

Професионалном тајном сматрају се лични подаци из живота запослених и ученика, подаци 

из молби грађана и родитеља ученика, чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и 

материјалну штету запосленом, ученику, родитељима ученика и трећим лицима. 

 

Члан  117. 

 

Запослени који користи исправе и документа која представљају пословну или 

професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама школе и да их чува на начин који 

онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица. 

Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин 

сазнају за исправу или податак који се сматра тајним. Дужност чувања пословне и професионалне 

тајне траје и по престанку радног односа.  

 

 

 

 

XI  Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан   118. 

Статут школе се објављује на огласној табли школе. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење. 

 

Члан  119. 
На сва питања која  нису регулисана овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о основама 

система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању,  Посебног колективног уговора 

за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  као и одредбе других општих и посебних 

закона,  подзаконских аката и општих аката школе. 

 

Члан  120. 

Овај Статут ступа на снагу даном његовог објављивања. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Техничке школе бр. 49 од 

09.02.2010. године, са изменама и допунама бр. 181/12, 872//13, бр. 418/14 и 595/15 године. 

 

Овај статут је објављен на огласној табли Школе дана 27.02.2018. године. 

 

 

                                                                                                    
У Пожеги, 

дел. бр. ____ / ____                                                                                                  Председник Школског одбора 

 

                                                                                                          _________________________ 

              Владан Веснић 


