
 На основу члана 24, став 1 – 4. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 

24/05, 61/05, 54/09, 21/13 и 75/14), члана 57. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично 

тумачење, 68/15 и 62/16-УС) и члана 73. Статута Зуботехничке школе, дана 12.09.2016. 

године, директор доноси 

АНЕКС БРОЈ 1  

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

ПОСЛОВА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

Директор Зуботехничке школе, Станка Враза 63, у складу са новим Правилником о 

изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, доноси Анекс број 1 

Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке школе 

деловодни број 01-76 од 08.02.2016. године. 

 

Члан 1. 

Мења се одељак „Правна, финансијска и административна служба“ додавањем члана 

23а, који гласи: 
 

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Послови и задаци:  

 Одржавање базе података; 

 Инсталирање, подешавање, праћење параметара рада, утврђивање и 

отклањање узрока поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – 

сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и 

радио веза; 

 Инсталирање, подешавање, праћење параметара рада, утврђивање и 

отклањање узрока поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – 

оперативних система, електронске поште, интернета, интранета и 

других система за обезбеђивање информационо-комуникационих 

сервиса; 

 Инсталирање, подешавање, праћење параметара рада, утврђивање и 

отклањање узрока поремећаја у раду информационог, системског 

софтвера, база података, корисничких апликација у систему; 

 Инсталирање, подешавање, праћење параметара рада, утврђивање и 

отклањање узрока поремећаја у раду система заштите и контроле 

приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда 

резервних копија података; 

 Вођење оперативне документације и евиденције; 

 Обавља и друге послове по налогу директора и секретара установе. 

ЗАХТЕВАНА СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен стручне спреме 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и 

стандарди за финансирање установа. 



 

Члан 2. 

Мења се одељак „Помоћно техничко особље“ додавањем члана 25а, који гласи: 

 

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА 

 

Послови и задаци: 

 Снимање и израда скица постојећих стања и инсталација у објектима; 

 Подршка у изради предмера радова и уградње опреме; 

 Прикупљање потребних дозвола и сагласности; 

 Давање података за формирање техничке документације и вођење 

евиденције о истој; 

 Вођење евиденције техничке документације; 

 Најсложенији стручни послови одржавања; 

 Анализа параметара рада и дијагностика узрока комплексних кварова 

објеката, опреме и инсталација за које је задужен; 

 Предлагање процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за 

отклањање комплексних кварова.  

 Обавља и друге послове по налогу директора и секретара установе. 

ЗАХТЕВАНА СТРУЧНА СПРЕМА: IV степен стручне спреме 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: један извршилац 

 

Члан 3. 

На овај Анекс број 1 сагласност даје Школски одбор Зуботехничке школе. 
 

Анекс број 1 Правилника о организацији рада и систематизацији послова Зуботехничке 

школе ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

 

У Београду дана: 12.09.2016. године 

 

 

                                                                                                ДИРЕКТОР: 

 

                                                                                 ____________________________  

                                                                                   Биљана Благојевић Седлар, с.р. 

 

 

 

 

 

Објављено на огласној табли школе 14.09.2016. године. 

 

Школски одбор дао сагласност на седници одржаној дана 14.09.2016. године. 


