
На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017-даље: Закон) у вези са чланом 30,31. и 32. Закона о 
запосленима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017) и Уредбе о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник 
РС“, број 81/2017 и 6/2018-даље: Уредба,  директор Гимназије  у Инђији, уз претходно 
прибављену сагласност Школског одбора бр. 255/1 од 30.03.2018 год. број 1015. од 14.09.2018. 
год. број 522. од 24.06.2020.год. број 566. од 24.06.2021. год. број .583/2. од 03.06.2022. год.  , 
доноси   

П Р А В И Л Н И К 
о организацији и систематизацији послова 

 у Гимназији  у Инђији  
(Пречишћен текст) 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији  у Инђији  (у даљем 
тексту: Правилник) утврђују се: организациони делови Школе, назив и опис послова, 
врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања, други посебни услови за 
рад на тим пословима и број извршилаца. 

Члан 2. 
Гимназија  је организована као јединствена радна целина са седиштем у Инђији  , ул. Трг 
слободе , бр. 2а . 

Члан 3. 
Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета по групама, у складу са важећим 
наставним планом и програмом, према утврђеном распореду часова. 
Број одељења појединих разреда у Гимназији  је променљив и зависи од броја уписаних 
ученика. 

Члан 4. 
Број извршилаца утврђује се за сваку школску годину у складу са Годишњим планом 
рада Школе за ту школску годину, односно у складу са потребама процеса рада. 

Члан 5. 
Одлуку о повећању односно смањењу броја извршилаца на одређеном радном месту, као 
и одлуку о распоређивању запосленог са једног на друго радно место у складу са 
потребама Школе или одлуком надлежног органа, доноси директор Школе. 

II  ГРУПЕ РАДНИХ МЕСТА  И РАДНО ВРЕМЕ 

Члан 6. 
Послови у  Гимназији  систематизовани су по следећим групама:  
1) послови руковођења - директор Школе; 
2) послови образовно-васпитног рада - наставници и стручни сарадници; 
3) нормативно-правни послови - секретар Школе;   
4)финансијско рачуноводствени послови и административни послови- дипломирани 
економиста за финансијско рачуноводствене послове, референт за финансијско 
рачуноводствене послове;  
5)специјализовани послови: техничар одржавања информационих система и 
технологија. 
6) помоћно-технички послови: домар и спремачица; 



  
1. Послови руковођења  

1.1 Директор 

Члан 7. 
Директор руководи радом Школе и обавља друге послове, у складу са Законом, 
подзаконским актом и Статутом школе.  
2.Послови образовно-васпитног рада  
2.1 Наставници 

Члан 8. 
Послове наставника у Гимназији  обављају: 
1) наставник предметне наставе, 
2) наставник предметне наставе са одељењским старешинством; 

Члан 8. 
Послови наставника предметне наставе су: 
1) наставник српског језика и књижевности , 
2) наставник енглеског језика (први страни језик), 
3) наставник немачког језика (други  страни језик), 
4) наставник руског језика (други страни језик), 
5) наставник устава и права грађана, 
6) наставник социологије, 
7) наставник филозофије, 
8) наставник психологије, 
9) наставник историје, 
10) наставник географије, 
11) наставник биологије, 
12) наставник математике, 
13) наставник физике, 
14) наставник хемије, 
15) наставник рачунарства и информатике 
16) наставник музичке културе, 
17) наставник ликовне културе , 
18) наставник физичког васпитања, 
19) наставник грађанског васпитања, 
20) верска настава: 
- православни катихизис (веронаука) 
 
21. наставник изборних предмета: Образовање за одрживи развој;  
22. Примењене науке ;  
23. Здравље и спорт;  
24. Језик, медији и култура; 
25. Религије и цивилизације;  
26. Основи геополитике; 



27. Примењене науке; 
28. Економија и бизнис;  
29. Уметност и дизајн; 
30. Појединац, група и друштво.  
31. Савремене технологије;   

2.2 Стручни сарадници 
Члан 9. 

Послове стручних сарадника у Гимназији  обавља: 
2) стручни сарадник - психолог, 
3) стручни сарадник - библиотекар, 
Зависно од потребе Школе и програма који се остварује, стручне послове може да 
обавља и други стручни сарадник. 
 
3. Нормативно -правни послови  

3.1 Секретар школе 

Члан 10. 
Нормативно, правне и друге управно- правне послове обавља секретар Школе. 
 
4. Финансијско-рачуноводствени и административни послови 

Члан 11. 
Финансијско рачуноводствене и административне послове у Гимназији  обавља: 
дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове-шеф 
рачуноводстава;  

1) референт за финансијско рачуноводствене послове. 
Члан 11/1. 

5.Специјализовани послови  
 
Специјализоване послове у Гимназији обавља:  

3)техничар одржавања информационих система и технологија.  
6. Помоћно-технички послови  

Члан 12. 
Помоћно-техничке послове у Школи обављају: 
1) домар, 
2) спремачица. 
 
РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНОГ  

Члан 13. 
Пуно радно време запосленог у школи износи 40 часова недељно.  
Непуно радно време запосленог у школи, јесте радно време краће од пуног радног 
времена.  
Пуно и непуно радно време из става 1. и 2. овог члана утврђује директор Гимназије сходно 
потребама школе, а у складу са чланом 39.Закона о раду („Сл.гласникРС“ број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017) и чланом 159. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 88/2017). 
 



 
III ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  

Члан 14. 
У радни однос у Гимназију може да буде примљено лице, под условом прописаним 
законом и то ако:  
1.Има одговарајуће образовање;  
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  
3.није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 
4. има држављанство Републике Србије;  
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.  
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.  
Докази о испуњености услова из става 1. тачка 1),3)и 5) овог члана су део пријаве на Конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења Уговора о раду.  
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из 
става 1. овог члана  или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој 
установи на захтев директора школе.  
Услове из става 1. овог члана морају да испуњавају и лица ангажована по основу Уговора 
ван радног односа у Школи ако обављају послове за које се тражи испуњеност тих 
услова.  

Члан 15. 
У посебним случајевима пријем запослених, министар решењем утврђује стечено 
образовање кандидата на радна места у Школи:  
1)Када је образовање кандидата стечено у некој од република СФРЈ до 27.априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16.јуна 2006.године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона, на 
захтев Школе, министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем 
тексту:министар), по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника односно стручног сарадника у Школи;  
2)Када је образовање кандидата стечено у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, односно стручног 
сарадника у Школи, на захтев Школе, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар;  
3)Када је образовање кандидата стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, односно стручног сарадника у 
Школи, на захтев Школе, на основу акта о признању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.  

Члан 16. 
Пријем у радни однос у Школи врши се на основу преузимања са листе запослених за 
чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су 
засновали радни однос са непуним радним временом (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 и ако није стављен на листу из става 1. овог члан, уколико на тој листи 
нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 
установе и радне подгрупе образоване при школској управи.  
Установе могу 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.  

Члан 17. 
Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време спроводи конкурсна комисија од 
пет чланова коју именује директор школе.  
Комисија у року од 8 дана од истека рока за пријем пријава утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата које у року од 8 дана 
упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима.  
Радни однос на одређено време заснива на основу конкурса, спроведеног на начин 
прописан за заснивање радног односа на неодређено време.  
 
IV   ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА   

Члан 18. 
Поред одговарајућег нивоа образовања прописаног Законом, наставник и стручни 
сарадник мора да има стечен одговарајући стручни назив, прописан подзаконским 
актима које доноси министар и којима се уређује степен и врста стручне спреме 
наставника наставника и стручних сарадника у Гимназији.  

Члан 19. 
Обавезно образовање наставника и стручних сарадника, је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са европским системом преноса бодова.  
Образовање из става 1. овог члана наставник и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу.  

Члан 20. 
Послове наставника стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу  за рад (лиценцу).  
Без лиценце послове наставника и стручног сарадника, може да обавља:  
приправник;  
лице које испуњава услове за наставника, са радним стажом стеченим ван Школе, под 
условима и на начин утврђеним за приправника;  
лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог.  
Лице из става 2. тачка 1-3 може да обавља послове наставника без лиценце, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у Школи. 
 
 



V  ОПИС ПОСЛОВА, СТРУЧНА СПРЕМА/ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА  

1. ДИРЕКТОР ГИМНАЗИЈЕ   

Члан 21. 
ОПИС ПОСЛОВА 
Директор Гимназије обавља следеће послове:  
1) руководи радом, заступа и представља Школу;   
2) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности Школе;  
3) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;  
4) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;  
5) одлучује о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  
6) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  
7) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика;  
8) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање 
рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  
9) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;  
10) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са 
прописима;  
11) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. Закона о основама 
система образовања и васпитања;  
12) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  
13) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 
Школи у оквиру јединственог информационог система просвете;  
14) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, односно 
друге законске заступнике, стручне органе и Школски одбор о свим питањима од 
интереса за Школу у целини;  
15) сазива и руководи седницама  Наставничког већа , без права одлучивања;  
16) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;  
17) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика Школе и 
Саветом родитеља;  
18) подноси извештај Школском одбор о свом раду и раду Школе најмање два пута 
годишње;  
19) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 
законом;  
20) доноси Правилник о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  
21) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и 
запослених, у складу са законом;  
22) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;  
23) одлучује по жалби на решење Конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 
радни однос;  
24) планира и распоређује послове на све запослене у  Школи ;  



25) даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности Школе;  
26) врши наредбодавне функције, прати извршење Финансијског плана и Плана јавних 
набавки Школе и израђује предлог буџетских средстава за рад; 
27) спроводи донете одлуке и друга општа акта; 
28) координира радом Школе;  
29) израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и 
унапређења рада из своје области; 
30) планира, организује и контролише рад запослених у Школи; 
31) планира и прати стручно усавршавање запослених из Школе  и спроводи поступак 
за стицање њихових звања у складу са законом; 
31) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Школе. 
 

Члан 22. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Директор Гимназије може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника Гимназије, за педагога 
и психолог, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.  
Одговарајуће образовање треба да је стечено на:  

1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:  
-студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 
- студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета;  

2)  основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

 
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

1) дозвола за рад наставника и стручног сарадника (лиценца); 
2) обука и положен испит за директора установе (лиценца);  
3) 8 (осам) година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 

образовања;  
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност.  
 
 

 
 



2. НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ / НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ 
НАСТАВЕ СА ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНСТВОМ   

Члан 23. 
Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања 
и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, 
предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика и одраслог.  

Члан 24. 
ОПИС ПОСЛОВА  
Наставник предметне наставе обавља следеће послове: 
1) планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-
васпитног рада у складу са планом и програмом Школе; 
2) остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 
потребама ученика; 
3) остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 
преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 
4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим 
ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду Тима за израду ИОП-
а и Тима за додатну подршку ученику; 
5) ради у испитним комисијама; 
6) учествује у раду тима за израду ИОП-а и додатне подршке ученицима;  
7) обавља послове ментора приправнику; 
8) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 
9) обавља послове одељенског старешине; 
10) ради у тимовима и органима Школе; 
11) учествује у изради прописаних докумената Школе; 
12) ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно 
старатељима, запосленим у Школи, спољним сарадницима, стручним и другим 
институцијама; 
13) припрема и реализује излете, посете, екскурзије; 
14) обавља и друге образовно-васпитне активности које су садржински повезане са 
наставом ( припрема ученике за такмичења, припрема и организује такмичења у Школи, 
учествује у припремању јавних и културних манифестација у школи и граду);  
15) обавља дежурство у Школи према утврђеном распореду; 
16) стручно се усавршава;   
17) обавља и друге послове у складу са законом, подзаконским актима, општим актима 
Школе, решењем о структури и распореду обавеза наставника у оквиру радне недеље 
донетим на основу Годишњег плана рада Школе. 

Члан 25. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ   

Високо образовање стечено: 
1.на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:  
-студије другог степене из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета;  
-студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета;  



2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005 године.  

3. СТРУЧНИ САРАДНИК-ПСИХОЛОГ  

Члан 26. 
ОПИС ПОСЛОВА  
Стручни сарадник - психолог обавља следеће послове: 
1) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивање 
васпитнообразовног, односно, образовноваспитног рада; 
2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања 
васпитнообразовног рада; 
3) пружа подршку   наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова 
васпитнообразовног рада; 
4) пружа помоћ  наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, 
прилагођавању образовно васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању 
педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни 
рад са  наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у 
раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и професионални 
развој  наставника; 
5) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при 
преласку на наредни ниво образовања или у другу установу; 
6) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања 
социјалне, емоционалне и професионалне зрелости; 
7) координира превентивни рад у Школи и пружање подршке ученицима и родитељима 
за примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену адекватних 
васпитних стилова; 
8) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима,  
наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу васпитнообразовног 
рада; 
9) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и 
запосленима у Школи; 
10) ради у стручним тимовима и органима Школе; 
11) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 
12) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује 
са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом 
и/или социјалном подршком ученику;  
13) учествује у структуирању одељења у Школи на основу процењених индивидуалних 
карактеристика ученика;  
14) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно 
уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком; 
15) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података 
о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној 
интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју; 
16) реализује сарадњу са стручним и другим институцијама, локалном заједницом, 
стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад Школе; 
17) учествује у изради прописаних докумената Школе; 
18) Учествује у контроли педагошке документације Школе;  
19) стручно се усавршава;  
20) обавља и друге послове по налогу директора у складу са Законом, подзаконским 
актима и општим актима Школе.  



  
Члан 27. 

СТРУЧНА СПРЕМА,ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ   
-Високо образовање:  
1)на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
- студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета;                                                               
-студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета,  
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који је 
уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године. 
   
4. СТРУЧНИ САРАДНИК- БИБЛИОТЕКАР    

Члан 28. 
ОПИС ПОСЛОВА  
Стручни сарадник - библиотекар обавља следеће послове: 
1)води пословање библиотеке; 
2) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и 
васпитања; 
3) сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 
4) руководи у раду библиотечке  секције; 
5) ради на издавању књига, приручника, аудио, видео и других записа;  
6) учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности 
Школе; 
7) води фото, видео и другу архиву Школе и стручно обрађује видео, аудио и друге 
записе; 
8) сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним 
окружењем; 
9) предлаже набавку књига, часописа , инвентарише, класификује, сигнира и 
каталогизује; 
10) учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;  
11) учествује у раду тимова и органа Школе; 
12) води педагошку документацију и евиденцији;  
13) обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке;  
14) промовише нове књиге и часописе, организује песничке сусрете, обележава значајне 
историјске датуме и годишњице и учествује у припремању програма поводом 
обележавања значајних јубилеја;  
15) стручно се усавршава;  
16) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом, подзаконским 
актима и општим актима Школе.  
 

Члан 29. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ 
-Високо образовање: 
1)на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:  



-студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета;  
-студије другог степена из области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета,  
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
 
5. СЕКРЕТАР   

Члан 30. 
ОПИС ПОСЛОВА  
Секретар Школе   обавља следеће послове:  
1) стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на 
неправилности у раду Школе;  
2)обавља  управне послове у Школи;  
3) израђује опште и појединачне правне акте Школе;  
4)обавља  правне и друге послове за потребе Школе;  
5) израђује уговоре које закључује Школа;  
6) правне послове у вези са статусним променама у Школи;  
7) обавља правне послове у вези са уписом ученика ;  
8) правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом 
Школе;  
9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора и Савета родитеља;  
10) пружа стручну подршку и координира рад Комисије за избор директора Школе;  
11) учествује у раду Конкурсне комисије за избор запослених Школе; 
12) прати прописе и о томе информише запослене; 
13) прима пријаве за полагање испита, организује полагања испита, даје потребна 
обавештења, води прописану евиденцију;  
14) обавља стручне и административно-техничке послове у вези са заснивањем, 
престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса запослених; 
15) води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води 
евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;  
16) стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању документације из 
архиве и о њеном ажурирању;  
17) стара се о евидентирању и чувању акта Школе и аката примљених од других лица;  
18) стручно се усавршава;  
19) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са Законом, подзаконским 
актима и општим актима Школе.  

Члан 31. 
СТРУЧНА СПРЕМА,ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ 
-Високо образовање из области правних наука: 
1)на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 
2)на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. 

 
 
 



Члан 32. 
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ   
Дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за 
секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит. 
6. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ-ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА   

Члан 33. 
ОПИС ПОСЛОВА  
Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове-шеф рачуноводства   
обавља следеће послове: 
1) организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; 
2) развија, дефинише и координира припрему финансијских и рачуноводствених 
планова и других општих и појединачних аката из области свог рада; 
3) координира израду и припрему финансијских извештаја; 
4) сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна 
обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 
5) доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 
6) прати правне прописе и контролише спровођење законитост наменског и 
економичног трошења финансијских средстава; 
7) израђује и контролише финансијске прегледе, анализе и извештаје; 
8) пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
9) координира у спровођењу начела једнобразности у вези са евидентирањем и 
извештавањем; 
10) израђује завршни рачун; 
11) контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 
12) врши рачуноводствене послове из области рада; 
13) припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; 
14) усклађује стање имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 
стањем; 
15) прати усаглашавање потраживања и обавеза; 
16) припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних 
примања, припадајућих пореза и доприноса; 
17) учествује у поступцима јавних набавки;  
18 ) стручно се усавршава;  
19 ) обавља и друге послове по налогу директора у складу са Законом, подзаконским 
актима и општим актима Школе.  

Члан 34. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ   
Високо образовање из области економских наука;  
-на основним академским студијама у обима од најмање 240 ЕСП бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.септембра2005. године;  
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Члан 35. 
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Знање рада на рачунару; 
3 године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима;   
 



7.РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Члан 35/1. 

ОПИС ПОСЛОВА  
Референт за финансијско рачуноводствене послове обавља следеће послове:  
1.врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налоге за 
финансијска задужења ; 
2. врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада 
зарада и друга примања;  
 3. врши обрачун зарада и осталих исплата;  
4. издаје потврде о висини зарада;  
5. врши фактурисање услуга;  
6. води књигу излазних фактура и других евиденција;  
7. води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;  
8. контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и 
евиденцијама:  
9. прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;  
10. прати измирење пореских обавеза;  
11.учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;  
12. израђује месечне извештаје из делокруга свог рада и одг. је за њихову тачност;  
13.ажурира податке у одговарајућим базама;  
14. пружа подршку у изради финансијског извештаја (периодични и годишњи) и 
годишњег извештаја о пословању;  
15. врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и 
израђује статистичке табеле.  

Члан 35/2. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ  
Средње образовање;  

Члан 35/3. 
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Знање рада на рачунару.  
8.ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Члан 35/4. 
ОПИС ПОСЛОВА 
Техничар одржавања информационих система и технологија обавља следеће 
послове: 
1.Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду информационих система и технологија; 
2.Предузима мере за благовремено обезбеђивање резервних делова;  
3.Стара се о одржавању рачунара, штампача, скенера, видео пројектора, копир 
апарата и осталих техничких уређаја које школа поседује;  
4. Пружа техничку подршку у припреми и реализацији поступка јавних набавки у 
школи;  
5. Припрема и умножава потребне материјале за рад;  
6. Обавља и друге послове по налогу директора у складу са Законом, подзаконским 
актима и општим актима школе.  

Члан 35/5. 
СТРУЧНА СПРЕМА/ ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Средње образовање;  
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Знање рада на рачунару.  



Члан 36. 
9. ДОМАР  
ОПИС ПОСЛОВА  
Домар Школе обавља следеће послове: 
1)одговара за школску зграду, инсталације, инвентар Школе; 
2)врши све потребне поправке у школи;  
3) обезбеђује исправно функционисање инсталација и осталих уређаја; 
4) стара се да се  Школа отвори и затвори пре и после смене Гимназије; 
5) стара се о набавци потрошног материјала за чишћење и одржавање; 
6) обавештава директора и секретара о насталим штетама на инсталацијама, опреми и 
инвентару; 
7) рукује противпожарним апаратима, стара се о њиховој исправности и редовности 
замене пуњења;  
8) пружа помоћ у раду ученичке задруге; 
9) обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Члан 37. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
-III степен стучне спреме – кв радник електро или машинске струке; 
  

Члан 38. 
ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/РАДНО ИСКУСТВО/КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
-3 године радног искуства на пословима одржавања опреме и објеката. 
 

Члан 39. 
11. СПРЕМАЧИЦА 
ОПИС ПОСЛОВА   
Спремачице обављају следеће послове:  
1) одржавају чистоћу у ходницима, учионицама, кабинетима, тоалетима  и осталим 
просторијама; 
2) одржавају чистоћу у дворишту; 
3) перу подове, врата, прозоре, зидове по ходницима; 
4) бришу прашину са инвентара; 
5) одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или која се налази у просторијама 
које одржавају; 
6) пријављују сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми;  
7) обавезно предају нађене и заборављене ствари дежурном наставнику  ради 
евидентирања; 
8) раде и друге послове по налогу директора Школе. 
 

Члан 40. 
СТРУЧНА СПРЕМА, ОДНОСНО ПОТРЕБНО ОБРАЗОВАЊЕ 
-Основна школа; 
 
 
VI БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА НА РАДНИМ МЕСТИМА 

Члан 41. 
Број извршилаца у настави и број ваннаставног особља утврђује се на почетку сваке 
школске године, и зависности од броја ученика, броја одељења и величине школе, у 
складу са Законом и обавезом остваривања плана и програма наставе и учења и 



нормативима којима се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установа 
средњег образовања.  

Члан 42. 
Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета по групама, у складу са важећим 
планом и програмом наставе и учења према утврђеном распореду часова.  
Број одељења појединих разреда у Школи је променљив и зависи од броја уписаних 
ученика.  
Пре почетка школске године преиспитује се број извршилаца у настави, а зависно од 
развоја школе и број осталих радника.  
Одлуку о повећању, односно смањењу броја извршилаца послова и радних задатака која 
садржи број извршилаца, назив послова и радних задатака, да ли се радни однос 
закључује на неодређено или одређено време са пуним или непуним радним временом, 
доноси директор Школе.  

Члан 43. 
Број извршилаца у Школи утврђен је у табеларном прегледу послова и радних задатака.  

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ПО 
ИЗВРШИОЦИМА 

 
Редни 
број 

Назив радног места Број извршилаца 

Послови руковођења Укупно 1,00 

1.  Директор 1,00 

Послови образовно - васпитног 
рада  

Укупно 34,45 

2.  Наставник предметне наставе 32,45 

3.  Психолог 1,00 

4.  Библиотекар 1,00 

Нормативно – правни послови  Укупно 1,00 

1.  Секретар 1,00 

Финансијско – рачуноводствени и административни 
послови 

1,5 

1.  Дипломирани економиста за финансије и 
рачуноводство - шеф рачуноводства 

1,00 

2.  Референт за финансијско-рачуноводствене 
послове 

0,50 

Специјализовани послови  Укупно 0,50 

1.  Техничар одржавања информационих система и 
технологија 

0,50 



Помоћно – технички послови 6,00 

1.  Домар/мајстор одржавања 1,00 

2.  Чистачица 5,00 

Укупно запослених 44,45 

 
 
 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 
Распоред и распоређивање извршилаца на поједине послове и радне задатке врши 
директор Гимназије . 

Члан 45. 
Поступак отварања нових радних места спроводи и одлуку о потреби заснивања радног 
односа доноси директор Школе. 

Члан 46. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Гимназије . 

Члан 47. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и 
систематизацији послова Гимназије  у  Инђији  , Дел. бр. 92. од 29.01.2016. године. 
 
 

Д и р е к т о р  
______________________ 

 
 
Правилник је донет дана 30.03.2018. године, дел. број 255. 
 
На овај Правилник Школски одбор је дао сагласност дана 30.03.2018  године. 
 
Правилник је објављен дана 31.03.2018 године. 


