
Технолошка школа Параћин 

Прописи које школа примењује у свом раду  
 

Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 

и 95/18),  

Закон о евиденцијама у области рада  („Службени лист СРЈ“ бр. 46/96; „Службени гласник 

РС”, бр. 101/05-др закон, 36/09-др.закон) 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 - УС, 

84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 

108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-УС, 86/19 и 62/21), 

Закон о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, број 113/17, 95/18, 86/19, 

157/20 и 123/21),  

Закон о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС”, број 6/20),  

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење), 

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 , 95/2018, 31/19, 72/19,  149/20 и 

118/21) са подзаконским актима који су од значаја за његову примену, 

Закон о буџету Републике Србије за текућу годину, 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) са подзаконским актима 

донетим ради његове примене,  

Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21, 94/21 и 

14/22), 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21),  

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), 

Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/2010),  

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/21), 

Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС и 

57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93,  „Сл. лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља и 

„Службени гласник РС” број 18/2020) 

Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/2007 и 49/21);  

Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/2009); 



Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 91/15 и 113/17- 

др. закон);  

Закон о јавној својини ( „Службени гласник РС“  број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон, 

108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, 

број 30/10),  

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр.  43/2003, 

51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 

55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 – 

усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 

61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 

- усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн. ., 144/2020 i 62/2021- 

усклађени дин.изн).  

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018- други закон и 

95/2018); 

Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС”, број 27/18 и 129/21);  

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  („Службени 

гласник РС”, број 87/18); 

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 

27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21); 

Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13, 101/17, 27/18-

др.закон, 6/20, 52/21 и 129/21) 

Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број  101/17, и 6/20); 

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС”, број  27/18); 

Закон о националном оквиру квалфикација РС („Службени гласник РС”, број  27/18, 6/20 и 

129/21 –др. Закон) 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика („Службени гласник РС”, бр. 21/15 и 92/20), 

Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Службени 

гласник РС”, број 8/11),  

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), 

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 

средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(Службени гласник РС број 33/15 и 101/18) 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  

(Службени гласник  РС  44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 



120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 

91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 

20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17-др.закон,     95/18-др.закон, 86/19-

др закон, 157/20,  19/21, 48/21 и 123/21-др.закон); 

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/20); 

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа (Службени гласник РС број 3/11 и 37/15) 

Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се 

налази информација од јавног значаја (Службени гласник РС број 8/06); 

Правилник о начину обављања организованог превоза деце (Службени гласник РС број 52/19 

и 61/19) 

Списак прописа донетих на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања: 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 109/21) 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Службени гласник РС", бр. 46/19 и 104/20), 

Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС“, број 

87/19) 

Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18); 

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени 

гласник РС“, број 68/18); 

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", број 22/16) 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

("Службени гласник РС", 80/18) 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/18) 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ("Службени гласник РС", број 

65/18) 

Одлука о мрежи јавних средњих школа (“Службени гласник РС”, бр. 49/18, 62/18 и 94/18) 



Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи ("Просветни гласник", бр. 1/92, 23/97, 2/00 и 15/19) 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", број 5/12 

и 6/21 –др. закон) 

Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС", Просветни 

гласник", број 14/18) 

Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", број 10/19) 

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја ("Просветни гласник", број 5/11)  

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег 

стручног образовања у делу општеобразовних предмета ("Службени гласник РС", број 

117/13) 

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", број 38/13) 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени 

гласник РС", бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22) 

Правилник о полагању стручног испита за секретара установа образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", број 8/11) 

Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 63/18) 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“, број 82/15, 59/20 и 95/22) 

Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник 

РС“, број 30/19) 

Правилник о стручно педагошком надзору ("Службени гласник РС", број 87/19) 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/15, 84/15, 73/16, 45/18, 

106/20, 115/20 и 93/22) 

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. 

годину („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/22); 

Правилник о Јединственом информационом систему просвете ("Службени гласник РС", бр. 

81/19) 

Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја ("Службени 

гласник РС", бр. 81/19) 



Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и 

поступак заштите и безбедности деце и ученика. („Службени гласник РС”, број  6/22) 

Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном или болничком 

лечењу („Службени гласник РС”, број  66/18) 

Правилници: о плану и програму наставе и учења/наставном плану и програму 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним 

и уметничким школама ("Просветни гласник", бр. 6/90, 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 

5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 16/13, 5/14, 3/15, 11/16, 13/18, 15/19 и 15/20, 30/19, – др. пропис, 

15/20, 5/22 и 10/22) 

Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/03, 23/04, 9/05 и 11/06) 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/18 и 7/22) 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 9/18, 3/21, 10/21, 16/21, 9/18, 6/21, 10/21 и 7/22) 

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/12, 1/13, 10/16, 11/16 и 13/18) 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 6/12, 2/13, 3/14, 5/14, 10/16, 5/17, 2/20, 11/20 и 16/21) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Пољопривреда, производња и 

прерада хране (“Просветни гласник”, бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11, и „Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/12, 5/13, 11/13, 14/13 и 9/18) 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 10/19 и 9/22) 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник 

РС – Просветни гласник“, број 10/19 и 9/22) 

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 7/14, 11/16 и 13/18) 



Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник“, 

бр. 7/14, 11/14, 9/15, 2/16, 3/17 и 3/18) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална 

 заштита (“Просветни гласник”, бр. 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, и 

„Службени гласник РС– Просветни гласник“, бр. 8/13, 11/13, 14/13,7/14,9/15,10/19 и 1/21) 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 14/19 и 11/21) 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, број 14/19, 11/21 и 2/22) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало - личне услуге 

(“Просветни гласник”, бр. 4/93, 5/02, 13/02, 3/07, 23/07, и „Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 7/13, 11/13, 14/13 и 14/19) 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/18, 7/19, 12/20, 1/21 и 9/21) 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/18, 7/19, 9/19, 12/20, 1/21, 9/21 и 2/22) 

Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 7/14, 11/16 и 13/18) 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 7/14, 11/14, 9/15, 2/16, 3/17 и 3/18) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Хемија, неметали и 

графичарство (“Просветни гласник”, бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05, 15/05, 7/08, 

11/08, 8/09, и „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/13, 11/13, 14/13, 12/15, 

7/19, 12/20, 1/21 и 9/21) 

Правилници: Степен и врста образовања наставника, стручних сарадника, помоћних 

наставника  



Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 4/22) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/22) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник", број 4/22) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/22) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада 

хране ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/22)  

Правилници: Нормативи простора, опреме и наставних средстава 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне 

профиле у стручним школама за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада 

хране ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/15, 10/16 и 13/18) 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Здравство и социјална заштита ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 17/15 и 10/19) 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Хемија, неметали и графичарство ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 16/15, 14/18, 7/19, 2/20, 14/20, 1/21 и и 3/22) 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете  

за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Личне услуге ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/15, 13/19, 

14/20 и 3/22) 

Прописи донети на основу Закона о средњем образовању и васпитању  

Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 42/22, 57/22 и 

67/22) 



Правилник о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", број 102/22) 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", број 

102/22) 

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама ("Службени гласник 

РС", бр. 37/93 и 43/15) 

Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе ("Службени гласник 

РС", број 112/20) 

Правилник о Програму опште и уметничке матуре ("Службени гласник РС – Просветни 

гласник", број 11/17) 

Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита ("Службени гласник РС – 

Просветни гласник", број 1/18) 

Прописи донети на основу Закона о дуалном образовању  

Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС, број 

102/18) 

Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно 

вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном 

образовању („Службени гласник РС, број 2/19) 

 

Општа акта школе и пословници о раду органа школе 

Статут (дел.бр. 341/2 од 22.3.2018., 303 од 21.3.2019., 228 од 28.2.2020., 1209 од 2.10.2020.г. , 

764 од 14.6.2021. и 777 од 18.4. 2022) 

             

Правилник о организацији и систематизацији послова (дел.бр. 308 од 16.3.2018., 1298 од 

13.9.2018., 527 од 22.5.2019., 748 од 7.7.2020.г., и 105 од 25.1.2022.г.)    

    

Правилник о васпитној, васпитно – дисциплинској и  материјалној одговорности ученика 

(дел.бр. 437/2 од 12.4.2018.г. и 563 од 29.5.2019.г.)      

  

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (дел.бр. 438/2 од 

12.4.2018.г.)             

  

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика (дел.бр. 1747 од 

15.9.2022.г.)             

  

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и избору ученика генерације (дел.бр. 

440/2 од 12.4.2018.г.)           

  

Правилник о испитима за редовне ученике (дел.бр. 441/2 од 12.4.2018.г. , 565 од 29.5.2019.г. 

и 1055 од 6..6.2022 год.)           

    

Правилник о испитима за ванредне ученике (дел.бр. 442/2 од 12.4.2018.г., 567 од 29.5.2019.г. 



и 1053 од 6.6.2022. год.)          

    

Правилник о вредновању облика стручног усавршавања (дел.бр. 162 од 28.1.2022.г.) 

   

Правилник о правилима понашања и међусобним односима ученика, родитеља односно 

других законских заступника ученика и запослених  (дел.бр. 444/2 од 12.4.2018.г.)   

  

Правилник о правима и обавезама запослених у области безбедности и здравља на раду 

(дел.бр. 447/2 од 13.4.2018.г.)          

  

Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (дел.бр. 1826 од 5.12.2018. и 793 од 

7.8.2020.г.)             

План примене мера безбедности и здравља на раду 443 од 29.5.2020. и 1035 од 4.9.2020.г.) 

            

Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад (604 од 5.5.2016. и 803 од 23.6.2016.г.) 

                            

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (дел.бр. 448/2 од 13.4.2018.г.)   

  

Правилник о ближем уређивању поступка набавки (дел.бр. 107  од 25.1.2021.г.)   

  

Правилник о буџетском рачуноводству (дел.бр. 450/2 од 13.4.2018.г.)      

Правила заштите од пожара (дел.бр. 966/1 од 13.9.2013., 451/2 од 13.4.2018.г., )   

  

Програм основне обуке запослених из заштите од пожара дел.бр. 966/2 од 13.9.2013. и  452/2 

од 13.4.2018.г.)  

          

Пословник о раду Школског одбора (дел.бр. 1871 од 17.12.2021.г. и 779 од 18.4.2022.год.)  

  

Пословник о раду Савета родитеља (дел.бр. 1723 од 14.9.2022.г.)    

  

Пословник о раду Ученичког парламента (дел.бр. 1688 од 9.9.2022.г.)     

  

 Правилник о архивском и канцеларијском пословању (дел.бр.762 oд 14.6.2021.г.)  

     

 Правилник о начину евидентира и праћења друштвено корисног односно хуманиртарног  

рада и извештавања о његовим ефектима (дел.бр. 1871 од 17.12.2018.г.)    

 

Школски програм од шк.2021/22 закључно са шк.2024/25.г. (дел. бр. 760 од 14.6.2021. и дел. 

бр. 1358 од 15.9.2021.)     

Развојни план  за период од шк.2021/22 закључно са шк.2024/25.г. (дел. бр. 1357 од 

15.9.2021.)    

Годишњи план рада за шк. 2021/22.г. (дел. бр. 1356 од 15.9.2021 и 160 од 28.1.2022.г.) 
 


