
 

Машинско-електротехничка школа 

                               Бор 

Број : 1247/1-6 

Дана : 19.11.2019. године 

 

 На основу чл. 115 и 119 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ број 88/2017,27/2018 и 10/2019) и члана 47 Статута Школе, Школски 

одбор Машинско -електротехничке школе дана  19.11.2019. године донео је: 

 
 
 
 
 
 

АНЕКС 
 

 Статута Машинско –елекротехничке школе у Бору 
 
I 
 

Члан 149 Статута мења се у ставу 1. и то тако што у ставу 1. тачка 1 уместо речи из 
предмета и владања ,треба да стоји. 

- обавезног предмета, изборног програма и активности. 
У тачки 2 умето речи из предмета и владања треба да стоји: 
-из обавезног предмета, изборног програма и активности. 
 
 II 
 
 

Иза члана 158, додаје се члан 158а , који гласи: 
Васпитне и васпитно дисциплинске мере и правна заштита ученика 
 

За повреду обавезе, односно забране прописане овим 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. овог закона, васпитно-

дисциплинска мера: 



(1) укор директора или укор наставничког већа; 

(2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на 
основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз 

обавештавање родитеља односно другог законског заступника; 

(3) за ученика средње школе – искључење ученика из школе, односно 
школе са домом. 

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. овог закона. 

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-дициплинске 
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 надзором 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. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 
110–112. овог закона, школа одмах, а најкасније наредног радног дана 
обавештава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у 

одговарајући поступак. 

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери 
искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу 
ученика из школе. 

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

жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену 
тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110–112. овог 

закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној 
одговорности и изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби из става 11. овог члана у року од 15 дана 
од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог 

законског заступника. 



Жалба одлаже извршење решења директора. 

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из 
средње школе или школе са домом, ученик, родитељ, односно други законски 

заступник има право на судску заштиту у управном спору. 

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и 
другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно 
хуманитарног рада из става 6. овог члана, прописује министар. 

 
III 
 

Испред обавештења ученика , родитеља и запослених и других лица, уместо 
поглавља IX  додаје се ново поглавље Запослени у установи.  
 

 
 

IX  ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 
 
 

Наставници и стручни сарадници 
 

Члан 180. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник.  
.  
Стручне послове у школи обавља стручни сарадник: психолог, педагог и библиотекар.  
Зависно од потреба школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне 
послове може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.  
 

 

 Члан 181. 

   

Помоћни наставник 
 
 

Члан 182. 
 

За помоћ наставнику за пружање додатне подршке у настави, односно остваривању 
образовно-васпитног рада могу да се образују стручни тимови на територији јединице 
локалне самоуправе.  
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.  
 

Задаци наставника  
 

Члан 183. 
 



Задатак наставника јесте 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.  
Наставник остварује задатке на основу утврђених стандарда компетенција.  
 

Задаци стручног сарадника 
 

Члан 184. 
 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на:  
1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи;  
2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену 
физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у 
интересу развоја и добробити детета;  
3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:  
(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих 
сазнања;  
(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних 
сарадника;  
(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и 
васпитања;  
4) развоју инклузивности установе;  
5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце 
и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика;  
6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 
квалитета образовно-васпитног рада;  
7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским 
заступницима и другим запосленима у установи;  
8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим 
органима и организацијама;  
9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 
општинских савета родитеља;  
10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом 
посла.   
Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике.  

Програм свих облика рада стручних сарадника, доноси министар.  
 

Услови за пријем у радни однос 
 

Члан 185. 
 

У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима 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 правноснажном 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 примање или давање 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 којем 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. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.  
 

Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника 
 

Члан 186. 
 

Наставник, и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:  
 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то:  
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета;  
(2) 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;  
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.  
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета.  
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно  струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем.  
 

Члан 187. 
 

.  
Послове наставника, и стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим 
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. овог закона,   
Изузетно, послове наставника  и одређених стручних предмета у стручној школи, за које 
се не образују наставници са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. овог 
закона, може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 140. став 3. овог 
закона, односно средњим образовањем.  
Послове наставника практичне наставе у стручној школи може да обавља и лице са 
одговарајућим образовањем из члана 140. став 3. овог закона или са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и 
петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно 
мајсторског испита.  
Послове наставника и стручног сарадника, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.  



Степен и врсту образовања наставника верске наставе у школи, на предлог органа 
надлежног за послове односа са црквама и верским заједницама, по прибављеном 
мишљењу традиционалних цркава и верских заједница, прописује министар.  
 

Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина 

 
Члан 188. 

 
Обавезно образовање лица из члана 140. овог закона 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 шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова.  
Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач 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.  
Програм за стицање образовања из става 1. овог члана остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.  
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1. овог члана закона.  
 

Утврђивање стеченог образовања наставника, васпитача и стручних сарадника 
 

Члан 189. 
 

Када је образовање 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. овог закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника.  
Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар.  
Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, 
на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем министар.  
 
 
 
 
 
 

Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
 

Члан 190. 



 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).  
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља:  
1) приправник;  
2) лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника, са радним 
стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;  
3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог;  
4) сарадник у предшколској установи;  
5) педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник.  
Лице из става 2. тач. 1)–3) овог члана може да обавља послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у 
установи.  
 
 
 

Приправник 
 

Члан 191. 
 

Приправник, у смислу овог закона, јесте лице које први пут у својству наставника, 
васпитача, стручног сарадника, односно секретара заснива радни однос у установи, са 
пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан рад, 
савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу, односно 
стручног испита за секретара установе.  
Приправнички стаж траје најдуже две године.  
За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао 
наставника, васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора.  
Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач-приправник ради под 
непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује 
ментор.  
Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором 
одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.  
Изузетно, ако установа нема ментора, односно одговарајућег наставника, васпитача и 
стручног сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника, васпитача и стручног сарадника 
са лиценцом из друге установе.  
Стручни сарадник – приправник који има образовање из члана 140. овог закона и који је 
током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса 
бодова на основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног надзора 
стручног сарадника са лиценцом из става 5. овог члана.  
Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног 
сарадника има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.  
Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.  
Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у 
законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, приправнику се рок 
за полагање испита за лиценцу продужава до организовања испита.  
Трошкове полагање испита из става 8. овог члана, сноси установа.  
 
 

Приправник – стажиста 



 
Члан 192. 

Послове наставника,  и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста.  
Приправник – стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у 
посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника и стручног 
сарадника који има лиценцу.  
Установа и приправник – стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању 
од најмање годину, а најдуже две године.  
Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.  
Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права 
одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи.  
На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона 
које се односе на приправника.  
 
 
 
 

Лиценца наставника, и стручних сарадника 
 

Члан 193. 
Лиценца је јавна исправа.  
Министарство издаје лиценцу.  
Установа је дужна да благовремено достави Министарству све податке у вези са 
лиценцом наставника, васпитача и стручног сарадника.  
Садржај и образац лиценце прописује министар.  
 

Издавање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику 
 

Члан 194. 
 

Лиценца се издаје наставнику,  и стручном сараднику који има положен испит за лиценцу.  
 

Суспензија лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику 
 

Члан 195. 
 

У току важења лиценца може да буде суспендована.  
Лиценца се суспендује наставнику,  и стручном сараднику који:  
 
1) према извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад на начин и 
по поступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда 
постигнућа, програма образовања и васпитања и вредновања резултата учења, за кога 
просветни саветник утврди да није отклонио недостатке у свом раду, ни после датих 
стручних примедби, предлога и упозорења у писаном облику, на основу чега је два пута 
негативно оцењен од стране различитих просветних саветника;  
2) се према извештају просветног саветника није стручно усавршавао, а просветни 
саветник у свом извештају утврди да разлози за то нису оправдани.  
Установа има обавезу да Министарству достави податке о разлозима за суспензију 
лиценце наставника, васпитача и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три 
дана од пријема извештаја из става 2. овог члана.  



Наставник, васпитач и стручни сарадник има право да изјави примедбу министру на 
извештај просветног саветника из става 2. овог члана, у року од осам дана од дана 
пријема извештаја.  
Министар решењем одлучује о суспензији лиценце у року од осам дана од истека рока за 
подношење примедбе.  
Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку.  
Суспензија лиценце траје најдуже шест месеци.  
Наставнику,  и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлога наведених у 
ставу 2. тачка 1) овог члана, укида се суспензија, уколико најкасније у року од шест 
месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га не 
положи, престаје му радни однос.  
Док траје суспензија лиценце наставник  присуствује настави, односно активностима 
других наставника које му одређује директор, а стручни сарадник раду стручног сарадника 
у другој установи коју одреди директор.  
Наставнику, и стручном сараднику коме је суспендована лиценца, на основу става 2. 
тачка 2) овог члана, укида се суспензија ако у року од шест месеци од суспензије достави 
доказе о одговарајућем стручном усавршавању.  
Наставник, васпитач и стручни сарадник за време трајања суспензије лиценце остварује 
право на накнаду плате у висини од 65% плате коју је примио за месец који претходи 
месецу у коме му је суспендована лиценца.  
 

Одузимање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику 
 

Члан 196. 
 

Лиценца се одузима наставнику,  и стручном сараднику:  
1) који је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело: насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, примање или давање мита, против полне слободе, правног саобраћаја и 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију;  
2) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанку радног односа због повреде забране из чл. 110, 111. и 113. овог закона, 
односно по истеку рока за судску заштиту; 
 3) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанку радног односа због повреде забране из члана 112. овог закона учињене други 
пут, односно по истеку рока за судску заштиту;  
4) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанку радног односа због повреде радне обавезе из члана 164. тач. 1)–6) овог закона, 
односно по истеку рока за судску заштиту;  
5) ако одбије вршење спољашњег вредновања рада или стручно-педагошког надзора;  
6) коме је суспендована лиценца у складу са чланом 149. овог закона, а стекли су се 
услови за нову суспензију.  
Лиценца се одузима на период од пет година.  
Лице коме је одузета лиценца нема право на рад у области образовања и васпитања.  
Изузетно, од става 2. овог члана, лице коме је одузета лиценца из разлога прописаних у 
ставу 1. тачка 1) овог члана нема право на њено поновно издавање нити на рад у 
установи.  
Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку.  
Одузета лиценца враћа се Министарству преко установе у којој је лице запослено.  



Лице коме је одузета лиценца на период од пет година, по истеку тог рока може да 
поднесе Министарству захтев за поновно полагање испита за лиценцу.  
Лице коме је одузета лиценца на период од пет година стиче право да Министарству 
поднесе захтев за поновно издавање лиценце, уз достављање доказа о положеном 
испиту из става 7. овог члана.  
 

Стручно усавршавање и професионални развој наставника, и стручног сарадника 
 

Члан 197. 
 

Наставник,  и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално 
стручно усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 
рада и стицања, односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са 
општим принципима и за постизање циљева образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа.  
У току стручног усавршавања наставник,и стручни сарадник може професионално да 
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 
педагошки саветник и високи педагошки саветник.  
Наставник, и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање.  
Наставник,  и стручни сарадник има право на одсуство из установе у трајању од три 
радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног 
усавршавања. Распоред одсуства наставника,  и стручног сарадника ради стручног 
усавршавања планира педагошки колегијум.  
План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања 
циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, 
доноси орган управљања установе.  
Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у мапи 
професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).  
Приоритетне области за период од три године, облике стручног усавршавања, програме и 
начин организовања сталног стручног усавршавања, услове, орган који одлучује о 
стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току стручног усавршавања 
наставника,  и стручних сарадника, образац уверења о савладаном програму, садржај 
портфолија и друга питања од значаја за стручно усавршавање, прописује министар.  
 

Заснивање радног односа у установи 
 

Члан 198. 
 

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. овог закона.  
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.  
 

Преузимање запосленог са листе 
 

Члан 199. 
 

Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, a за чијим радом је у 
потпуности престала потреба, сматра се нераспоређеним и остварује право на 
преузимање са листе.  
Запослени из става 1. овог члана остварује право на накнаду плате у висини од 65% 
плате коју је примио за месец који претходи месецу у коме је остао нераспоређен до 
преузимања са листе, а најкасније до 15. септембра наредне школске године.  
Запосленом из става 1. овог члана који није преузет са листе у року из става 2. овог 
члана, престаје радни однос и остварује право на отпремнину, у складу са законом.  
Запосленом из става 1. овог члана, који без оправданих разлога одбије преузимање са 
листе, престаје радни однос без права на отпремнину.  
Запослени за чијим радом је делимично престала потреба и запослени који је засновао 
радни однос са непуним радним временом, стављањем на листу запослених са које се 
врши преузимање, остварује право на преузимање са листе и не остварује друга права 
која има запослени за чијим радом је у потпуности престала потреба.  
Посебна радна група, коју образује министар, прати и контролише преузимање са листе и 
даје мишљење о оправданости разлога одбијања преузимања са листе из става 4. овог 
члана.  
При свакој школској управи министар образује радну подгрупу која утврђује постојање 
услова и даје сагласност за расписивање конкурса.  
Установа је у обавези да Министарству достави податке о потреби за ангажовањем 
запослених, одлуку о расписивању конкурса, као и одлуку о преузимању запослених са 
листе ради објављивања на званичној интернет страници Министарства.  
Ближе услове за рад радне групе и подгрупе из ст. 6. и 7. овог члана прописује министар.  
 

Радни однос на неодређено време 
 

Члан 200. 
 

Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује 
директор.  
Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.  
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је 
секретар установе. Комисија има најмање три члана.  
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. 
овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.  
Кандидати из става 4. овог члана, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.  



Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима.  
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.  
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
директору, у року од осам дана од дана достављања решења из става 7. овог члана.  
Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.  
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног 
лица у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.  
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам 
дана.  
Решење из става 7. овог члана оглашава се на званичној интернет страници 
Министарства, када постане коначно.  
 

Радни однос на одређено време 
 

Члан 201. 
 

Радни однос на одређено време у установи заснива се на основу конкурса, спроведеног 
на начин прописан за заснивање радног односа на неодређено време.  
Установа може да прими у радни однос на одређено време лице:  
1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;  
2) ради обављања послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента.  
Изузетно, установа без конкурса може да прими у радни однос на одређено време лице:  
1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана;  
2) до избора кандидата – када се на конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава 
услове, а најкасније до 31. августа текуће школске године;  
3) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по 
конкурсу за пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31. августа текуће 
школске године;  
4) ради извођења верске наставе.  
Листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских 
заједница, утврђује министар.  
Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са 
утврђене листе за сваку школску годину.  
За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду 
на 12 месеци за сваку школску годину.  
У установи од посебног интереса за Републику Србију може да се ангажује наставник или 
асистент одговарајуће високошколске установе или запослени у научном институту с 
одговарајућим звањем, на одређено време за сваку школску годину, за највише 30% од 
пуног радног времена, уз сагласност министра.  
Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено 
време.     
 

Пробни рад 
 

Члан 202. 
 



Установа општим актом може да пропише обавезу уговарања пробног рада са 
наставником, васпитачем и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у 
радни однос на неодређено време.  
Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у 
радни однос на одређено време.  
Пробни рад обавља се у складу са законом којим се уређује рад.  
 

Рад наставника у иностранству 
 

Члан 203. 
 

Образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству изводи наставник који 
испуњава следеће услове:  
1) да је у радном односу на неодређено време у школи у Републици Србији;  
2) поседује лиценцу;  
3) има најмање пет година радног искуства у области основног образовања и васпитања.  
Решење о упућивању наставника на рад у иностранство доноси министар, на основу 
конкурса.  
Наставник се упућује на рад у иностранство на време од годину дана, уз могућност 
продужења, а најдуже на период од четири године.  
Наставник у току професионалне каријере може бити ангажован на конкурсу само једном 
за остваривање наставе на српском језику у иностранству.  
Наставнику мирује радни однос на пословима са којих је упућен на рад у иностранство.  
 
 

Уговор о извођењу наставе 
 

Члан 204. 
 

Директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита, за 
највише 30% од пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код 
другог послодавца, у случајевима и под условима прописаним за лица из члана 155. став 
3. овог закона.  
Директор школе пре закључења уговора о извођењу наставе прибавља сагласност друге 
установе.  
Лице ангажовано по основу уговора из става 1. овог члана не заснива радни однос у 
школи.  
Право на накнаду за обављени рад стиче на основу извештаја о обављеном раду.  
Лице из става 1. овог члана учествује у раду стручних органа школе без права 
одлучивања, осим у раду одељењског већа, у складу са законом.  
 

Радно време запосленог у установи 
 

Члан 205. 
 

Пуно радно време запосленог у установи износи 40 сати недељно. 
Непуно радно време запосленог у установи, у смислу овог закона, јесте радно време 
краће од пуног радног времена.  
Наставнику, васпитачу и стручном сараднику сваке школске године директор решењем 
утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу 
програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделе часова за извођење 



обавезних предмета и изборних програма и активности, у складу са планом и програмом 
наставе и учења.  
 

Норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника 
 

Члан 206. 
 

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада наставника 
је:  
1) 24 школска часа (у даљем тексту: час) непосредног рада са ученицима, од чега 20 
часова наставе обавезних предмета, изборних програма и активности, с тим да се 
непосредни рад до 24 часа допуњује другим активностима (допунски, додатни, 
индивидуални, припремни рад и други облици рада) у складу са наставним планом;  
2) 26 часова наставе са ученицима за наставнике практичне наставе;  
3) 20 часова радног времена за наставника у школи за образовање ученика са сметњама 
у развоју који изводи наставу и индивидуалне облике непосредног рада са ученицима;  
4) 20 часова радног времена за наставника разредне наставе у школи за образовање 
одраслих који изводи наставу и индивидуалне облике непосредног рада са 
ученицима/полазницима.  
У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада васпитача 
је:  
1) 30 сати непосредног васпитно-образовног рада са децом у предшколској установи;  
2) 20 сати непосредног васпитно-образовног рада са децом у припремном предшколском 
програму, у полудневном трајању у предшколској установи, односно основној школи;  
3) 20 сати непосредног васпитно-образовног рада са децом на остваривању различитих 
програма и облика, у полудневном трајању у предшколској установи.  
Васпитач у школи са домом у оквиру пуног радног времена у току радне недеље остварује 
30 сати непосредног васпитног рада са ученицима.  
Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље 
остварује 30 сати свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, 
васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским 
заступницима деце и ученика и другим сарадницима.  
Структуру и распоред обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру 
радне недеље утврђује установа годишњим планом рада.  
Структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са 
ученицима може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља.  
Норму свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада 
наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру недељног пуног радног времена и 
на годишњем нивоу, као и број сати образовно-васпитног рада који се додатно може 
распоредити на друге извршиоце, прописује министар.  
Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова наставе недељно 
из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима тог предмета 
најдуже до краја школске године и овај рад се сматра радом преко пуне норме часова.  
Наставнику који нема пуну норму часова, распоређивање часова из става 8. овог члана, 
сматра се допуном норме.  
 

Одмори и одсуства 
 

Члан 207. 
 



Запослени у установи има право на одморе и одсуства у складу са законом којим се 
уређује рад, општим актом, односно уговором о раду.  
Запослени у школи, по правилу, користи годишњи одмор за време школског распуста.  
 

Одговорност запосленог 
 

Члан 208. 
 

Запослени одговара за:  
1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом установе и законом;  
2) тежу повреду радне обавезе прописану овим законом;  
3) повреду забране из чл. 110–113. овог закона;  
4) материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са 
законом.  
 

Удаљење са рада 
 

Члан 209. 
 

Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде радне обавезе из 
члана 164. тач. 1)–4), 6), 9) и 17) и повреде забране из чл. 110–113. овог закона до 
окончања дисциплинског поступка, у складу са овим и законом којим се уређује рад.  
 
 
 
 
 
 

Теже повреде радне обавезе 
 

Члан 210. 
 

Теже повреде радне обавезе запосленог у установи су:  
1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;  
2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогућавање, 
давање или непријављивање набавке и употребе;  
3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код 
ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;  
4) ношење оружја у установи;  
5) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради 
оцењивања, односно полагања испита;  
6) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних 
средстава;  
7) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;  
8) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;  
9) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;  
10) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне 
исправе или јавне исправе;  
11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, 
односно другим законским заступницима;  



12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом 
установе, родитељу, односно другом законском заступнику;  
13) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;  
14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава 
остваривање права детета, ученика или другог запосленог;  
15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова 
или налога директора у току рада;  
16) злоупотреба права из радног односа;  
17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином 
установе;  
18) друге повреде радне обавезе у складу са законом.  
 

Дисциплински поступак 
 

Члан 211. 
 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из 
члана 164. и повреду забране из чл. 110–113. овог закона.  
Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру 
у дисциплинском поступку против запосленог.  
Дисциплински поступак покреће се писменим закључком, а који садржи податке о 
запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин 
извршења и доказе који указују на извршење повреде.  
Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог члана у 
року од осам дана од дана пријема закључка.  
Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или 
преко заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану.  
Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је 
запослени на расправу уредно позван.  
Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним законом. По 
спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска 
мера, којим се ослобађа од одговорности или којим се поступак обуставља.  
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања за 
повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када је 
повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 110–113. овог закона, у 
ком случају покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана 
када је учињена повреда забране.  
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања 
дисциплинског поступка.  
Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због 
одсуства запосленог или других разлога у складу са законом.  
Лакше повреде радне обавезе, као и начин и поступак изрицања дисциплинских мера за 
лакше повреде радне обавезе, прописане овим законом, установа утврђује општим актом. 
  

Дисциплинске мере 
 

Члан 212. 
 

Мере за тежу повреду радне обавезе из члана 164. и повреду забране из чл. 110–113. 
овог закона су новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа.  



Мере за лакшу повреду радне обавезе су писана опомена и новчана казна у висини до 
20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.  
Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%–35% од плате 
исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци.  
Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112. овог закона једанпут, 
изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.  
Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 110, 111. и 113. овог закона, 
односно који други пут изврши повреду забране прописане чланом 112. овог закона и 
запосленом који учини повреду радне обавезе из члана 164. тач. 1)–7) овог закона, изриче 
се мера престанка радног односа.  
Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.  
За повреду радне обавезе из члана 164. тач. 8)–18) овог закона изриче се новчана казна 
или удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка радног односа уколико 
су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи 
или другоме противправне имовинске користи.  
 

Престанак радног односа 
 

Члан 213. 
 

Радни однос запосленог у установи престаје са навршених 65 година живота и најмање 
15 година стажа осигурања.  
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава 
услове из члана 139. став 1. овог закона или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.  
Запослени коме престане радни однос из разлога утврђеног чланом 139. став 1. тачка 2) 
овог закона, остварује право на отпремнину.  
 

Правна заштита запослених 
 

Члан 214. 
 

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу 
органу управљања, у року од 15 дана од дана достављања решења директора.  
Орган управљања дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања 
жалбе.  
Орган управљања решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, 
недопуштена или изјављена од стране неовлашћеног лица.  
Орган управљања ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења 
решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.  
Ако орган управљања утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице 
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима 
поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са 
образложењем, решењем ће поништити првостепено решење и вратити предмет 
директору на поновни поступак.  
Против новог решења директора запослени има право на жалбу.  
Ако орган управљања не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан 
другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана 
истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.  



У радном спору запослени који побија коначно решење, тужбом мора обухватити и 

првостепено и другостепено решење. 

 

Ранији члан 180 Статута  добија број 215 и тако редом до члана 244 Статута. 
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