На основу члана 1 став 2 члана 3 став 2 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и
61/2005 , 54/09 и 75/14), Посебног колективног уговора за високо образовање, Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и члана 32 и
100 Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, Савет Школе, на
седници одржаној 26.12.2014. године, донео је
ПРАВИЛНИК О РАДУ
(Одлука Савета Школе дана 09.04.2008. године, измене и допуне од 10.10.2008. године, др.Правилник Одлуком Савета
Школе дана 27.05.2009. године, измене и допуне од 03.09.2009. године, измене и допуне од 21.12.2009. године, измене и
допуне од 29.09.2010. године, измене и допуне од 27.12.2010. године, измене и допуне од 16.03.2011. године, измене и
допуне од 20.03.2012. године, др.Правилник Одлуком Савета Школе дана 31.01.2014. године, измене и допуне од
30.06.2014. године, др.Правилник Одлуком Савета Школе дана 26.12.2014. године, измене и допуне од 23.01.2015.
године, измене и допуне од 23.02.2015. године, измене и допуне од 13.05.2015. године, измене и допуне од 23.09.2015.
године, измене и допуне од 21.06.2016. године и измене и допуне од 02.09.2016. године)
.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту Правилник) регулишу се права, обавезе и
одговорности по основу рада, плате, накнаде плата и друга примања запослених у Високој
техничкој школи струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту Школа).
Члан 2.
Стицање и остваривање права, обавеза и одговорности запослених, обављаће се
према одредбама Закона о високом образовању, Закона о платама у државним органима и
јавним службама, Закона о раду, Посебног колективног уговора за високо образовање,
овог Правилника и Уговора о раду.
На права, обавезе и одговорности запослених које нису уређене овим
Правилником, непосредно се примењују одредбе закона, одговарајућих подзаконских
аката, Посебног колективног уговора за високо образовање и других одговарајућих
општих аката послодавца.
Члан 3.
Овај Правилник и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се запосленом
дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су
утврђени законом, општим колективним уговором, односно посебним колективним
уговором који обавезују Послодавца.
Овим Правилником и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољнији
услови рада од права и услова утврђених законом, осим ако законом није другачије
одређено.
Ако овај Правилник и поједине његове одредбе утврђују неповољније услове рада
од услова утврђених законом и посебним колективним уговором, примењују се одредбе
закона и посебног колективног уговора.
У случају сукоба овог Правилника и одредаба Закона, примењује се Закон.
Одредбе овог Правилника примењују се на све запослене у Високој техничкој
школи струковних студија у Новом Саду.
.
II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
1. Услови за заснивање радног односа
Члан 4.
Радни однос са Школом може да заснује лице које има најмање 15 година живота и
испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене Законом који уређује

делатност Високог образовања, Правилником о систематизацији радних места Школе и
другим општим актима.
Поред законом утврђених општих послова, лице које заснива радни однос мора да
испуњава и посебне услове за рад на одређеним пословима утврђене законом, Статутом и
Правилником о организацији и систематизацији послова.
Члан 5.
Радни однос заснива се добровољно, ради обављања одређених послова у Школи и
остваривања плате и других права која се стичу на раду и по основу рада.
Радни однос са лицем млaђим од 18 година живота Школа може да заснује само уз
писмену сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово
здравље, морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен законом.
Члан 6.
Лице које заснива радни однос дужно је да Школи достави исправе и друге доказе о
испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос, утврђене Законом,
Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима Школе.
Члан 7.
Одлуку о избору и пријему у радни однос лица за обављање административних и
помоћних послова у Школи доноси директор без обавезе расписивања конкурса.
Одлуку о потреби попуне слободних радних места, као и броја извршилаца који ће
радити на тим пословима доноси директор.
Изабрани кандидат заснива радни однос са Школом уговором о раду. Уговор о
раду се сматра закљученим када га потпишу запослени и Школа. Уговор о раду у име и за
рачун Школе закључује директор, односно лице које он овласти.
Уговор о раду закључује се у писменом облику пре ступања запосленог на рад, у
најмање три примерка, од којих се један обавезно предаје запосленом, а два задржава
Школа.
Наставници и сарадници се бирају у звање и заснивају радни однос на основу
расписаног конкурса, у складу са Законом који уређује делатност образовања,
Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима Школе.
2. Ступање на рад
Члан 8.
Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду.
Уколико запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду сматра се да
није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или
ако се Школа и запослени другачије договоре.
Члан 9.
Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад у
Школи.
3. Пробни рад
Члан 10.
Уговором о раду може да се уговори пробни рад у Школи.
Пробни рад може да се уведе за све послове утврђене Правилником о
систематизацији радних места Школе.

Члан 11.
Пробни рад може да траје најдуже шест месеци.
За време пробног рада Директор и запослени могу да откажу уговор о раду са
отказним роком.
Отказни рок из става 2. овог члана не може бити краћи од пет радних дана.
Послодавац је дужан да образложи отказ уговора о раду.
Члан 12.
Обављање послова на пробном раду од стране запосленог прати комисија, чији
чланови имају најмање исти степен стручне спреме као запослени који је на пробном раду.
Комисију из става 1. овог члана образује директор.
Своје мишљење о разултатима пробног рада комисија доставља у писменом облику
у року утврђеном одлуком о њеном образовању.
Члан 13.
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне
способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.
Радни однос запосленог из става 1. овог члана престаје на основу решења о отказу
уговора о раду, које доноси директор.
4. Радни однос на одређено време
Члан 14.
Радни однос на одређено време, за административне раднике може да се заснује за
обављање послова у Школи само за период који непрекидно или са прекидима траје
најдуже 24 месеца.
Под прекидом из става 1. овог члана не сматра се прекид који је краћи од 30 радних
дана.
Члан 15.
Изузетно од члана 14, уговор о раду на одређено време може да се закључи:
1)
ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог
повратка;
2)
за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта;
3)
са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже
до истека рока на који је издата дозвола;
4)
са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на
старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку
времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено
време.
Радни однос запосленом из става 1. овог члана престаје на основу решења о отказу
уговора о раду, које доноси директор.
Члан 16.
Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни
однос на неодређено време. Са предавачем се заснива радни однос на период од 5 година.
Са наставником страног језика радни однос се заснива на период од 5 година. Са
наставником вештина радни однос се заснива на неодређено време.

Члан 17.
Запослени који је засновао радни однос на одређено време има сва права, обавезе и
одговорности као и запослени који је засновао радни однос на неодређено време.
5. Радни однос са непуним радним временом
Члан 18.
Радни однос у Школи може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на
неодређено или одређено време.
Радни однос са непуним радним временом може се засновати за све послове у
Школи утврђене Правилником о систематизацији радних места.
Члан 19.
Запослени који ради са непуним радним временом има сва права из радног односа
сразмерно времену проведеном на раду, осим ако за поједина права законом, општим
актом Школе или уговором о раду није другачије одређено.
6. Радни однос са приправником
Члан 20.
Школа може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у
својству приправника за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен
стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или
Правилником о систематизацији радних места и другим општим актима Школе.
Приправнички стаж траје најдуже годину дана.
Члан 21.
За време приправничког стажа приправник има право на плату у висини од најмање
80% основне плате за послове за које је закључио уговор о раду, као и сва друга права по
основу радног односа, у складу са законом, општим актима Школе и уговором о раду.
Члан 22.
Уговором о раду утврђује се поред елемената утврђених Законом нарочито: дужина
трајања приправничког стажа, могућност продужавања приправничког стажа и
евентуално обавеза полагања стручног испита и начин праћења оспособљавања
приправника за самосталан рад.
Члан 23.
Пре истицања приправничког стажа, Комисија за оцену оспособљености
приправника за самосталан рад или непосредни руководилац даје оцену оспособљености
приправника за самосталан рад.
Члан 24.
Приправник који је добио позитивну оцену од стране Комисије или непосредног
руководиоца из члана 23. овог Правилника распоређује се на послове за које је стекао
оспособљеност за самостални рад, а у случају негативне оцене приправнику престаје
радни однос, на основу решења о отказу уговора о раду, које доноси директор.

7. Уговор о правима и обавезама директора
Члан 25.
Директор Школе се бира у складу са Законом који уређује делатност образовања и
Статутом Школе.
Уговор о раду са директором закључује председник Савета Школе.
III РАДНО ВРЕМЕ
1. Пуно радно време
Члан 26.
Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно, ако законом и овим
Правилником није другачије одређено.
Пуно радно време за запосленог млађег од 18 година живота износи 35 часова
недељно.
2. Непуно радно време
Члан 27.
Непуно радно време је радно време краће од пуног радног времена, у складу са
општим актима Школе и Законом о раду.
3. Прековремени рад
Члан 28.
Запослени је обавезан да ради дуже од пуног радног времена (прековремени рад) на
захтев директора, шефа одсека или секретара у случају:
1. Више силе док она траје, како би се спречила или отклонила штета за послодавца,
2. Пријема и обраде докумената и података за упис студената,
3. Обављање пријемног испита за упис студената и обраде података пријемног
испита,
4. Пријема и обраде података за упис школске године судената,
5. Извршења других послова – када је неопходно да се у одређеном року обави посао
чије се трајање није могло предвидети, а чије би прекидање или обустављање
нанело знатне штете послодавцу или је од стране органа послодавца или
надлежних државних органа наложено извршавање посла у одређеном року,
6. Када је неопходно да се изврше изненадни – непланирани послови из делатности
послодавца,
7. Изненадног – непланираног повећаног обима посла,
8. Замене изненадна одсутног запосленог.
Запослени не може да ради прековремено дуже од четири часа дневно, нити дуже
од осам часова недељно.
О увођењу прековременог рада одлучује директор односно руководилац којег он
овласти. Налог за прековремени рад издају шефови одсека, секретар Школе и шефови
служби.
4. Распоред радног времена
Члан 29.
Радна недеља у Школи траје пет радних дана.

Радно време запослених утврђује се одлуком директора и распоредом рада
ненаставних радника и распоредом наставних активности.
Оптерећење наставника износи 40 сати недељано од чега:
За наставу 6 сати која се састоји у одржавању наставе, вежби и обављању
испита и колоквијума,
- За присуство у Школи 6 сати којe се састоје oд одржавањa консултација са
студентима, присуства на Наставним већима, Седницама, Колегијумима,
менторство у изради завршног и специјалистичког рада, учешће у раду
комисија и другим органима Школе, доступност другим запосленима, рад на
изради и осавремењивању наставних планова и програма који се остварују у
Школи, обилазак студената на пракси и други послови који захтевају
присуство наставника,
- За припрему наставе 18 сати која се може обављати ван Школе која се састоји у
праћењу и примени новина у области наставних метода, припрема за извођење
предавања, вежби, и других облика наставе на основним, специјалистичким и
мастер струковним студијама, припрема испита, преглед испитних и
колоквијумских задатака, преглед завршних , специјалистичких и мастер
радова,
- И 10 сати за писање научних, стручних и уметничких радова као и објављивање
истих, стално стручно усавршавање, праћење домаће и стране литературе,
писање уџбеника, приручника, скрипти, практикума и друге стручне
литературе, развијање лабораторија, учешће на пројектима и друге обавезе у
погледу науке које се такође могу обављати ван просторија Школе.

Члан 30.
О промени распореда рада запослених у Школи непосредни руководилац или
директор је обавезан да обавести запослене најмање пет дана пре почетка рада по новом
распореду и промени радног времена, осим у случају увођења прековременог рада.
5. Прерасподела радног времена
Члан 31.
Школа може да изврши прерасподелу радног времена у случајевима и под
условима предвиђеним законом.
Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запослeног у
периоду од 6 месеци у просеку не буде дуже од пуног радног времена.
Члан 32.
У случају прерасподеле радног времена радно време у току недеље не може да буде
дуже од 60 часова.
Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом.
Члан 33.
Запосленом који у одређеном периоду у току календарске године ради дуже, а у
другом краће од пуног радног времена (прерасподела радног времена), коришћење
дневног и недељног одмора може се одредити на други начин и у другом периоду, под
условом да му се дневни и недељни одмор обезбеди у обиму утврђеном законом у року
који не може бити дужи од 30 дана.
За време рада на пословима из става 1. овог члана запослени има право на одмор
између два радна дана у трајању од најмање десет часова непрекидно.

Члан 34.
Прерасподела радног времена не може се извршити запосленом који је млађи од 18
година живота.
Школа може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени у време
трудноће и запосленом родитељу са дететом млађим од три године живота или дететом са
тежим степеном психофизичке ометености само уз њихову писмену сагласност.
Члан 35.
Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши
прерасподела радног времена има право да му се часови прековременог рада
прерачунавају у пуно радно време и признају у пензијски стаж или да му се рачунају као
часови рада дужег од пуног радног времена.
6. Ноћни рад
Члан 36.
Радно време запосленог између 22,00 и 6,00 часова сматра се радом ноћу.
Запослени може да ради ноћу узастопно дуже од једне радне недеље само уз
његову писмену сагласност.
IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА
1. Одмор у току дневног рада
Члан 37.
Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у
трајању од 30 минута.
Запослени који ради дуже од четири и краће од шест часова дневно има право на
одмор у току рада у трајању од 15 минута.
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање десет часова дневно,
има право на одмор у току рада у трајању од 45 минута.
Одмор у току рада не може се користити на почетку и на крају радног времена.
Време одмора у току дневног рада урачунава се у радно време.
Члан 38.
Одмор у току дневног рада у Школи организује се на начин којим се обезбеђује да
се рад не прекида ако природа посла то не дозвољава, као и на пословима где се ради са
странкама.
Распоред коришћења одмора у току дневног рада утврђује се одлуком директора и
распоредом рада радника.
2. Дневни одмор
Члан 39.
Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана (дневни одмор).
Дневни одмор из става 1. овог члана траје најмање 12 часова непрекидно.
3. Недељни одмор
Члан 40.
Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно
којем се додаје време одмора из чл. 39 овог правилника.

Ако је због потребе посла неопходно да запослени ради на дан свог недељног
одмора, мора му се обезбедити одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно у току
наредне недеље.
4. Годишњи одмор
Члан 41.
Запослени има право на годишњи одмор, у складу са законом, Посебним
колективним уговором и овим Правилником.
Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години
после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. Под
непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о
здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду плате.
Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право
може ускратити.

Члан 42.
Запослени, по правилу, користе годишњи одмор за време летњег распуста.
Директор може донети одлуку да упути раднике на колективни годишњи одмор.

Члан 43.
За сваку календарску годину запослени има право на годишњи одмор у трајању
утврђеном овим Правилником, а најмање 20 радних дана.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних
дана увећава:
1) по основу доприноса на раду ........................................

2-3 радна дана;

2) по основу услова рада ....................................................

1-4 радна дана;

3) по основу радног искуства:
- за сваке навршене три године радног искуства..........

1 радни дан;

4) по основу стручне спреме:
- од I до III степена стручне спреме ...............................
1 радни дан;
- од IV до VI степена стручне спреме .............................
2 радна дана;
- од VII до VIII степена стручне спреме .........................
3 радна дана;
5)других критеријума:
- раднику инвалиду, самохраном родитељу са дететом до 18 година живота, родитељу са
двоје или више деце до 18 година живота, раднику који у свом домаћинству издржава дете
које има психофизичку ометеност у раду .............................. 4 радна дана;
- раднику млађем од 18 година, раднику са преко 30 година пензијског стажа или са преко
55 година живота и радници са преко 25 година пензијског стажа или са преко 50 година
живота .....................................................................................
4 радна дана
Годишњи одмор запосленог по основу свих наведених критеријума из става 2. овог
члана не може трајати дуже од 35 радних дана.
Члан 44.
При утврђивању дужине годишњег одмора запосленом, радна недеља се рачуна као
пет радних дана.
Празници који су нерадни дани у складу са законом, одсуство са рада уз накнаду
плате и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању
не урачунавају се у дане годишњег одмора.

Ако је запослени за време годишњег одмора привремено спречен за рад у смислу
прописа о здравственом осигурању, има право да по истеку боловања настави коришћење
годишњег одмора.
Члан 45.
Запослени има право на дванаестину годишњег одмора (сразмерни део) за месец
дана рада у календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје
радни однос.
Члан 46.
Годишњи одмор запослени може да користи у два дела.
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од
најмање две радне недеље у току календарске године, а други део најкасније до 30. јуна
наредне године, по одобрењу директора.

Члан 47.
Запослени користи годишњи одмор по плану коришћења годишњих одмора који
утврђује директор, на основу предлога руководиоца служби, уз претходну консултацију
запосленог.
План коришћења годишњих одмора садржи нарочито:
1) имена запослених који имају право на коришћење годишњег одмора или ће
исто стећи у календарској години,
2) дужину годишњег одмора и
3) време његовог коришћења за сваког запосленог.
Члан 48.
Решење о коришћењу годишњег одмора доставља се запосленом најкасније 15 дана
пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.
Директор може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако то
захтевају потребе рада у Школи најкасније пет радних дана пре дана одређеног за
коришћење годишњег одмора.
Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у
електронској форми, а на захтев запосленог дужан је да то решење достави у писаној
форми
Члан 49.
За време коришћења годишњег одмора запослени има право на накнаду плате, у
складу са Законом.
5. Одсуство уз накнаду плате
Члан 50.
Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду плате (плаћено одсуство) у
току календарске године у укупном трајању од једног до седам радних дана у следећим
случајевима:
1)
склапања брака.........................................................
7 радних дана;
2)
порођаја супруге........................................................
5 радних дана;
3)
теже болести члана уже породице.............................
5 радних дана;
4)
заштите од отклањања штетних последица у

5)
6)
7)
8)

домаћинству проузрокованих елементарним
непогодама ...............................................................
селидбе запосленог на подручју истог места рада ...
селидбе запосленог из једног у друго насељено
место.........................................................................
полагања стручног испита или другог испита у
зависности колико траје ..........................................
учествовање на синдикалним сусретима,
семинарима, образовању за синдикалне
активности и сл. .......................................................

5 радних дана
2 радна дана;
3 радна дана;
од 1-6 радних дана;

7 радних дана;

Поред права на плаћено одсуство из става 1. овог члана, запослени има право на
плаћено одсуство још и у случају:
1)
смрти члана уже породице ......................................
5 радних дана;
2)
добровољног давања крви,
укључујући дан давања крви ..................................
2 радна дана;
3)
обављање неодложних приватних послова
у току календарске године .......................................
2 радна дана;
4)
коришћење организованог рекреативног одмора у
циљу превенције радне инвалидности .....................
7 радних дана.
Члановима уже породице у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се брaчни друг,
деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.
6. Одсуство без накнаде плате
Члан 51.
Директор може одобрити запосленом одсуство без накнаде плате (неплаћено
одсуство) у случају:
1)
наставка школовања.............................. од 30 дана до 3 године;
2)
израде мастер рада …............................ до 6 месеци;
3)
учешћа на пројекту ............................... до окончања пројекта;
4)
израде докторске дисертације .............. до годину дана;
5)
неговања болесног члана уже породице;
6)
смрти сродника који не спадају у чланове уже породице;
7)
учествовања у спортским такмичењима и културно уметничким
манифестацијама;
8)
и у другим случајевима када то не ремети процес рада Школе.
Дужина неплаћеног одсуства утврђена у тачкама од 5 до 8. ст. 1. овог члана,
одређује се решењем директора којим се одобрава његово коришћење.
7. Мировање радног односа
Члан 52.
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу по основу рада, у складу са
Законом о раду.

За време одсуствовања са рада због коришћења неплаћеног одсуства запосленом
мирују права и обавезе из радног односа, ако за поједина права и обавезе законом или
уговором о раду није другачије одређено.
V ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
1.Плата
Члан 53.
Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом,
подзаконским актима, овим Правилником и уговором о раду.
Плата запосленог састоји се од плате за обављени рад и време проведено на раду,
плате по основу доприноса запосленог пословном успеху Школе (награде, бонуси и сл.) и
других примања по основу радног односа.
Плата у пуном износу исплаћује се најмање једанпут месечно.
Плата се може исплаћивати у два једнака дела, и то:
- први део до 15-ог у наредном месецу, и
- други део до последњег дана у наредном месецу.
Приликом сваке исплате плате запосленом се доставља обрачун, који садржи све
елементе прописане Правилником о садржају обрачуна плате односно накнаде плате (Сл.
Гласник РС 90/2014). Обрачун плате се доставља запосленом у електронској форми, а на
захтев запосленог доставиће се и писмено.
2. Плата за обављени рад и време проведено на раду
Члан 54.
Плата запосленог се утврђује на основу следећих елемената:
-

коефицијента,
основице,
додатака,
обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са Законом.

Члан 55.
У складу са позитивним законским и другим прописима и Правилником о
систематизацији радних места у Школи, утврђују се коефицијенти за обрачун основне
плате радника, према табели која следи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Професор струковних студија
Професор струковних студија
Предавач
Професор
Предавач
Наставник страног језика
Асистент
Сарадник у настави
Наставник вештина
Сарадник практичар
Наставник практичне наставе

др наука
мр наука
мр наука
VII степен
VII степен
VII степен
VII степен, мастер
VII или VI степен
VII степен, мастер
VII или VI степен
VI степен

25,65
20,96
19,04
20,17
18,58
18,58
18,58
18,58 или 15,48
18,58
18,58 или 15,48
15.48

12.
13.

Сарадник демонстратор
Секретар школе

14.

Координатор правних,
кадровских и
административних послова
Референт за кадровске послове
Стручни сарадник за
информациони систем

15.
16.

17.

Програмер-систем инжењер

18.

Библиотекар

19.

Самостални виши књижничар

20.

Лектор

21.

Графички дизајнер

22.

Фрафички инжењер

23.

Радник у фотокопирници

24.

Руководилац лабораторије

25.
26.

Виши технички сарадник
Руководилац студентске
службе
Помоћник руководиоца
студентске службе
Референт за студентска питања
Административно технички
секретар
Руководилац службе
рачуноводства
Помоћник руководиоца службе
рачуноводства
Радник на финасијским
пословима
Радник на рачуноводственофинансијским пословима
Спремачица
Портир
Економ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

IV степен
VII степен, правни факултет,
положен испит за
службеника за јавне набавке
VII степен стручне спреме
факултет 4 године или
мастер академске студије
VI степен
VII степен стручне спреме,
дипломске академске
студије, мастер
информатричке струке
VI степен, или I степен
струковних студија
информатичке струке
VII степен стручне спреме и
положен испит за
библиотекара
VI степен и положен
стручни испит за
библиотекара
VII

8,62
17,32

VII или VI степен стручне
спреме
VII или VI степен стручне
спреме
III или IV степен стручне
спреме
VII или VI степен стручне
спреме, дипломске
академске студије(мастер)
VI степен
VII или VI степен стручне
спреме
VII или VI степен стручне
спреме
VI степен
IV степен

17,32 или 13.73

VII или VI степен стручне
спреме економске струке
VII или VI степен стручне
спреме економске струке
VI степен стручне спреме
економске струке
IV степен

17,32 или 13,73

I степен стручне спреме
II степен
III или IV степен

6,30
6,83
7,82 или 8,62

17,32
13,73
17,32

13,73

17,32

13,73
17,32

17,32 или 13.73
7,82 или 8.62
17.32 или 13,73

13,73
17.32 или 13,73
17.32 или 13,73
13,73
8.62

17,32 или 13,73
13,73
8,62

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Радник на одржавању
инсталација
Радник у кантини
Радник у скриптарници
ВКВ мајстор
Стручни сарадник за квалитет
Руководилац Развојно
истраживачког центра

III или IV степен

7,82 или 8,62

II или III степен
II или III степен
V степен стручне спреме
VII степен стручне спреме
VII степен стручне спреме,
правни факултет

6,83 или 7,82
6,83 или 7,82
9,16
17,32
17,32

Члан 56.
Коефицијенти за обрачун и исплату плате утврђених у члану 55. увећавају се по
основу послова руковођења, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директору Школе
Помоћнику директора
Руководилац студијског програма
Секретару
Руководиоцу службе рачуноводства
Руководиоцу групе или службе

20%
10%
4%
8%
8%
4%

Члан 57.
Плате запослених утврђене овим Правилником увећавају се за:
- сваку пуну годину рада остварену у радном односу у образовању,
увећану за стаж осигурања који се рачуна са
увећаним трајањем.......................................................
0,4%
- за прековремени рад ....................................................
26,0%
- за рад ноћу и рад у сменама ........................................
26,0%
- за рад на дан празника који је нерадни дан ...............
110,0%
Ако су се истовремено стекли услови за увећање плате по више основа, проценат
додатка не може бити нижи од збира процената додатака по сваком од основа, а на основу
месечног извештаја непосредног руководиоца.
Члан 58.
Зарада из члана 104. став 1. Закона о раду састоји од плате за рад и време
проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца
(награде, бонуси и сл) и друге приходе од запослења, у складу са Правилником о раду и
уговором о раду.
Под „зарадом“ у смислу става 1. овог члана подразумева се плата која укључује
порезе и доприносе који се плаћају из зараде.
Под „зарадом“ у смислу става 1. овог члана сматра сав приход од запослења, осим
зараде из члана 14, члана 42. став 3 тач. 4) и 5), члан 118, тачка. 1-4), члан 119, члан 120,
тачка 1) и члана 158 Закона о раду.
Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду.
Члан 59.
Основна плата запосленог утврђена у чл. 55-58. овог Правилника обрачунава се и
исплаћује за стандардни учинак и пуно радно време, односно радно време које се
изједначава са пуним радним временом.

Основна плата приправника не може бити нижа од 80% плате (коефицијента)
радног места за које се приправник оспособљава.
Члан 60.
Радни учинак одређује се запосленима у школи који раде у настави и то:
-За наставнике:
Стандардни учинак наставника је 6 часова предавања недељно или 12 часова
вежби. Наставници који немају 6 часова предавања недељно или 12 часова вежби морају
норму да попуне на другом предмету, у супротном плата се умањује сразмерно фонду
часова, од 0 часова (0%) до 6 часова предавања односно 12 часова вежби (100%).
Директор школе може одлуком обезбедити обављање других послова наставнику
који нема довољан број часова.
-За стручне сараднике, сараднике у настави и асистенте:
Сарадницима у настави, наставницима вештина и асистентима са завршеним VII
степеном стручне спреме одређује се стандардни учинак од 20 часова вежби недељно.
Уколико сарадник у настави, наставник вештина или асистент има мање од 20
часова недељно обављаће друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
директора школе а у оквиру четрдесеточасовног радног времена.
-За техничке сараднике и лаборанте:
Радни учинак одређује се као просечни недељни учинак за једну школску годину и
износи 28 часова вежби недељно а у оквиру четрдесетчасовног недељног радног времена.
Уколико технички сарадник или лаборант има мање од 28 часова вежби просечно и
нема норму, обављаће по налогу директора друге послове у оквиру своје стручне спреме.
Члан 61.
Директор може основну плату запосленог утврђену у чл. 55-58 овог Правилника,
увећати до 30%, на основу следећих критеријума:
Наставницима, стручним сарадницима у настави и ненастави који редовно,
благовремено и на време извршавају своје радне обавезе одређене Правилником о
систематизацији радних места, одлукама надлежних органа школе /Савет школе, Наставно
веће, Директор школе, Помоћник директора, Секретар школе/, као накнаду на почетку
школске године Директор школе одређује 30 % од коефицијента основне зараде, која се
прати на месечном нивоу.
За неоправдано кашњење или ранији одлазак са посла Директор школе Одлуком
одузима део накнаде из предходног става овог члана.
Евиденцију о доласку и одласку са посла води руководилац сектора.
О оправданости кашњења на посао или ранијег одласка са посла одлуку доноси
Директор школе.
Оправдани разлози за сваку неизвршену обавезу и дужност су: боловање, потврда о
болести и већ створена обавеза која је оглашена на огласној табли раније, или путни
налог.
Директор може основну плату запосленог утврђену у чл. 55-58 овог Правилника,
мимо увећања из ст. 1 овог члана, увећати сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном
приходу на основу чл. 12 ст. 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама
(Сл. Гласник РС бр. 34/01, 92/11, 10/13 и 55/13).
Елементи за обрачун и исплату плата, из претходног става, као и сам обрачун
утврђују се посебним решењем у складу са Законом.
Члан 61 а.
Основна плата запосленог може се увећати сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном приходу на основу чл. 12 ст. 2 Закона о платама у државним органима и
јавним службама (Сл. Гласник РС бр. 34/01, 92/11, 10/13, 55/13 и 99/14 и члана 61 ст. 8

овог правилника), а по основу рада запослених везаном за пријаву и одбрану
специјалистичког рада на следећи начин:
Рад запослених на пријави и одбрани специјалистичког рада није предвиђен
Правилником о систематизацији и нема га у опису послова и радних задатака запослених,
а повећано учешће трошкова рада доноси и повећани сопствени приход, од којих се део
дели запосленима, а остатак средстава остаје Школи.
Расподела запосленима врши се на основу њиховог учешћа на следећи начин:
Наставницима
1. Ментору 20% од уплате за специјалистички рад по једном кандидату (пријава и
одбрана специјалистичког рада).
2. Члану Комисије 10% од уплате за специјалистички рад по једном кандидату
(пријава и одбрана Специјалистичког рада).
Ненаставном особљу
1. Ненаставном особљу које учествује, основна плата (коефицијент пута цена рада) се
увећава до 15% месечно.
Ограничења;
1. Наставници Школе равномерно се распоређују на послове ментора и чланова
комисије. Укупан износ који наставник може добити месечно не може бити виши
од 10.000,00 динара. Уколико је месечни износ за исплату виши, разлика преко
износа 10.000,00 динара сукцесивно се исплаћује у наредним месецима.
2. Ненаставним радницима се исплата не врши за месеце јул и август, јер тада нема
активности на пријави и одбрани Специјалистичког рада.
Одлуку о исплати сопствених прихода доноси директор Школе, по добијеном
извештају службе рачуноводства и студентске службе о износу уплаћених средстава.
Члан 62.
Запослени са непуним радним временом или у допунском раду има право на плату
сразмерно времену проведеном на раду, тј. обиму послова које обавља, о чему одлуку
доноси директор.
Наставнику, истакнутом научно-стручном раднику ангажованом по позиву за
реализацију дела наставе, припада плата у износу коју утврђује директор, посебним
уговором, у складу са Законом.
3. Минимална плата
Члан 63.
Запослени има право на минималну плату за стандрадни учинак и пуно радно
време, односно радно време које се изједначава са пуним радним временом.
Минимална плата одређује се на основу минималне цене рада утврђене у складу са
законом која важи за месец у ком се врши исплата, времена проведеног на раду и пореза и
доприноса који се плаћају из плате.
Минимална плата из става 1 овог члана Правилника се исплаћује запосленом у
складу са законом.
4. Накнада плате
Члан 64.
Запослени има право на накнаду плате у следећим случајевима:
1)

за време одсуствовања са рада: на дан празника који је нерадни дан, годишњег
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе, одазивања на позив државног органа,
давања крви, ткива, органа и сл. – у висни просечне плате у претходних
дванаест месеци;

2)

за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана
– у висини 65% просечне плате у претходних дванаест месеци пре месеца у
којем је наступила привремена спреченост за рад, која не може бити нижа од
минималне плате утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад
проузрокована болешћу или повредом ван рада;

3)

за време привремене спречености за рад проузроковане повредом на раду или
професионалном болешћу – у висини 100% просечне плате у претходних
дванаест месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за
рад, с тим што таква накнада плате не може бити нижа од минималне плате
утврђене у складу са законом;

4)

за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог најдуже 45
радних дана у календарској години – у висни 60% просечне плате у
претходних дванаест месеци;

5)

за време прекида рада до којег је дошло наредбом надлежног државног органа
или органа Школе због необезбеђивања безбедности и заштите здравља на
раду која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља
запослених и других лица – у висини 65% просечне плате у претходних
дванаест месеци.

6)

у случају стручног усавршавања у висини просечне плате у претходна три
месеца;

7)

у случају да присуствују састанцима државних органа, територијалне
аутономије и локалне самоуправе, привредних комора, орган управљања код
послодавца, органа синдиката, као члан у висини просечне плате у претходна
три месеца;

8)

у случају учешћа у научним конференцијама, симпозијумима, конгресима,
семинарима.
Накнаде плате из тачке 4 и 5 овог члана не могу бити мање од минималне плате
утврђене у складу са законом и овим Правилником.
5. Накнада трошкова
Члан 65.
Запослени има право на накнаду трошкова:
1)

превоза у јавном саобраћају, ради доласка на рад и одласка са рада у висини
цене карте у градском или приградском саобраћају, запосленима који имају
место пребивалишта ван територије приградског саобраћаја Новог Сада
надокнађују се трошкови у висини највише цене приградског саобраћаја за
територију Новог Сада.

2)

лицу које обавља привремене и повремене послове и лицу у допунском раду у
Школи могу се одобрити трошкови превоза у јавном саобраћају или
сопственим возилом, у складу са овим Правилником;

3)

дневнице за службено путовање у земљи, по налогу овлашћеног лица, у
висини од 5% просечне месечне плате по запосленом у привреди Републике
увећане за трошкове превоза и ноћења, према поднетим рачунима;

4)

уколико запослени приликом службеног путовања користи сопствени
аутомобил има право на накнаду трошкова превоза у висини од 30% од цене
бензина, по пређеном километру;

5)

за службено путовање у иностранству, на основу Закона о раду, Посебног
колективног уговора за високо образовање и Уредбе о накнади трошкова и
отпремнина државних службеника и намештеника.

6)

трошкове репрезентације на службеном путу у иностранству, према
Правилнику о репрезентацији и позитивним законским или другим прописима
који регулишу ову област.

Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не
може да утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади
запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца.
6. Примања запослених по основу сарадње са привредом
Члан 66.
За послове сарадње са привредом која се обавља преко Института, у формирању
цене услуге урачунава се и ПДВ. Код расподеле на извршиоце сума се расподељује са већ
одбијеним ПДВ. Ова сума је означена са ,,С“.
Бруто зарада - ,,Б“ је сума ,,С“ умањена за: директне трошкове - ,,Тд“ и зарада
школе – „Тз“.
Б = С-Тд-Тз.
Тд - Директни трошкови су: дневнице, путни трошкови и материјални трошкови везани за посао.
Тз – Зарада (акумулација) школе која износи 5% - 30% од цене ,,С“ у зависности од посла.
О висини Тз одлучује Руководилац сарадње са привредом .
Бруто зарада се дели на два дела:
- директни извршиоци ,,И“
80% И=0,8Б
- остали извршиоци ,,О“
20% О=0,2Б
Остали извршиоци су индиректни учесници у послу.
Суме за исплату одрећује руководилац Института по наплати, на посебном обрасцу
и доставља га Помоћнику директора за економске односе. Образац садржи ангажована
лица њихово учешће у сатима као и активности које су извршиоци изводили.
Извршиоци по завршетку посла дају писмену изјаву да су посао урадили по
правилима струке и да ће сносити сву штету која се евентуално појави као последица
њихових пропуста у раду.
Коначну сагласност на исплату Рачуноводству Школе даје Директор.
Директни и остали извршиоци не могу по основу овог члана добити месечни износ
већи од 30% од плате коју примају. У том случају зарада им се дели на онолики број
месечних рата да месечна исплата по основу овог члана не прелази 30% од плате.
Члан 67.
Послодавац је дужан да исплати:
1) отпремнину при одласку у пензију у висини три просечне плате у Републици
Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног
за статистику или према посебном колективном уговору (три плате
запосленог у моменту одласка у пензију), у зависности од тога шта је
повољније за запосленог;
2) накнаду штете због повреде на раду или професионалног оболења до висине
одређене одлуком директора;
3) запосленом накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже
породице, односно члановима уже породице у случају смрти запосленог у
висини трошкова који признаје Фонд пензијско-инвалидског осигурања;
4) да исплати јубиларну награду за 10, 20 и 30 година радног стажа у укупном
трајању, и то:

- за 10 година ................................у висини од 0,5 просечне плате
- за 20 година .............................. у висини од 1 просечне плате,
- за 30 година .............................. у висини од 1,5 просечне плате
5) настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне плате у
Републици;
6) привремене спречености за рад дуже од три месеца у висини једне просечне
плате у Републици;
7) набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова
ван позитивне здравствене листе, а највише у висини једне просечне плате у
Републици у току једне календарске године
Под просечном платом из тачке 4 овог члана подразумева се просечна плата по
запосленом, остварена у установи у претходном месецу.
Под члановима уже породице сматра се брачни друг, деца, родитељи, усвојилац,
усвојеник и старатељ.
Послодавац може из сопствених прихода да исплати:
1) деци запосленог, старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Нову
годину и Божић у вредности неопорезованог износа који је предвиђен
законом којим се уређује порез на доходак грађана;
2) да исплати солидарну помоћ запосленом у случају:
- настанка трајне тешке инвалидности у висини две просечне плате у
Републици;
- привремене спречености за рад дуже од три месеца у висини једне просечне
плате у Републици;
- набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова ван
позитивне здравствене листе, а највише у висини једне просечне плате у
Републици у току једне календарске године;
Наведена солидарна помоћ може се исплатити само једном у току календарске
године
3) да исплати ауторски хонорар запосленом за који су обезбеђена финансијска
средства на основу члана 98. Закона о ауторским и сродним правима (Сл.
гласник РС бр. 104/09, 99/11 и 119/12), члана 60. Закона о високом
образовању (Сл. гласник РС бр. 44/2010) и Статута Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду и на основу Правилника о уџбеницима,
издавачкој делатности и ауторским хонорарима.
Одлуку о висини ауторског хонорара доноси Директор Школе.
Исплата других примања из овог члана врши се на основу писменог захтева
запосленог који се подноси директору.
Захтев запослени мора да образложи и поднесе доказе на основу којих се види
основ за ислпату примања.
Члан 68.
Запослени нема право на накнаду плате за време привремене спречености за рад у
случају:
1) ако је намерно проузроковао неспособност за рад;
2) намерно спречавао оздрављење, односно оспособљавање за рад;
3) ако се за време привремене спречености за рад бави привредном или другом
радном активношћу;
4) ако се из неоправданих разлога не подвргне лечењу или се не јави лекару;

5) ако служби обрачуна плата није доставио потврду о привременој
спречености за рад и лекарску дознаку.
Члан 69.
Запосленима се могу поводом пригодних прилика (Нова година, 8. март и сл.)
уручити поклони или финансијска средства у складу са Законом, Посебним појединачним
колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област, о чему одлуку
доноси директор.
Пригодни поклони се могу дати и члановима Савета и гостима у оквиру сарадње са
сродним домаћим и страним установама.
Запосленима се могу исплатити јубиларне награде, поводом следећих јубилеја
Школе: Дана Школе, дана Светог Саве и у другим пригодама, у износу који утврђује
Савет Школе на предлог директора посебном одлуком, а у зависности од расположивих
финансијских средстава Школе.
Школа може одобрити запосленима зајам за набавку огрева, уџбеника, зимнице,
највише до висине три просечне плате у Републици Србији према званично објављеном
податку, о чему се закључује Уговор о зајму. Висина месечне рате не може бити већа од
20% од плате запосленог. Зајам се може одобрити на 6 – 12 рата, с тим што се може
утврдити „грејс период“ почетка враћања зајма минимум 30 дана од момента усплате.
Нови зајам запосленом се може одобрити по отплати претходног зајма. Одлуку о исплати
зајма запосленом доноси директор.
Све исплате из овог члана врше се из сопствених прихода Школе.
VI ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 70.
Школа може уговором о раду да утврди послове које запослени не може да ради у
своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без
сагласности Школе.
Сагласност из става 1. овог члана даје директор.
Члан 71.
Уговором о раду забрана конкуренције може да се утврди само у односу на
запосленог који ће код Школе радити послове на којима може стећи нова, посебно важна
технолошка знања широк круг пословних партнера или доћи до сазнања важних
пословних информација и тајни. Забрана конкуренције важи на територији Р. Србије.
Запослени који прекрши забрану конкуренције чини тежу повреду радних обавеза и
дужности, која за последицу има отказ уговора о раду - престанак радног односа, а
Послодавац може од запосленог захтевати и накнаду штете.
VII - НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 72.
Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или
крајњом непажњом, проузрокује Послодавцу.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени одговоран је за део
штете коју је проузроковао.
Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је
проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују
солидарно.
Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за
штету одговарају солидарно.

Члан 73.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету
проузроковао и како се иста накнађује утврђује Школа, у складу са законом и овим
Правилником.
Члан 74.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету покреће директор или
запослени које он овласти у року од 15 дана од дана пријема пријаве о проузрокованој
штети или личног сазнања да је штета проузрокована Школи и одређује лице за
спровођење поступка.
Пријава из става 1. овог члана садржи: име и презиме запосленог који је штету
проузроковао и предлог за покретање поступка за утврђивање одговорности запосленог за
штету.
Члан 75.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету покреће се Решењем.
Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету
садржи: име и презиме запосленог који је штету проузроковао, послове које запослени
обавља, време, место и презиме лица одређеног за спровођење поступка.
Члан 76.
Висина штете коју је проузроковао запослени утврђује се на основу тржишне или
књиговодствене вредности ствари.
Ако се висина штете не може утврдити према ставу 1. овог члана или би
утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, висина накнаде штете
утврђује се у паушалном износу, који се одређује проценом штете или вештачењем од
стране стручног лица.
Члан 77.
Када утврди све чињенице и околности које су од утицаја на одговорност
запосленог за штету, лице одређено за спровођење поступка за утврђивање одговорности
предлаже директору или запосленом кога је он овластио да донесе решење којим се
запослени обавезује да надокнади штету Школи или се ослобађа од одговорности.
Решењем којим се запослени обавезује да надокнади штету одређује се начин и рок
накнаде штете.
Члан 78.
Запослени је дужан да о томе да ли пристаје или не пристаје да накнади причињену
штету да писмену изјаву.
Ако запослени не пристане да накнади штету, Школа ће покренути поступак за
накнаду штете пред надлежним судом.
Члан 79.
Запослени који је на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом,
проузроковао штету трећем лицу коју је надокнадила Школа, дужан је да Школи накнади
износ исплаћене штете.
Ако запослени у остављеном року добровољно не надокнади Школи исплаћени
износ штете, Школа ће покренути спор пред надлежним судом за накнаду штете.
Члан 80.
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом,
Школа је дужна да му надокнади штету.

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана запослени подноси у писменом
облику. У захтеву се назначује у чему се састоји штета коју је запослени претрпео, износ
штете и начин њене накнаде.
Када Школа утврди да је запослени претрпео штету наведену у захтеву и да је њен
износ реално одмерен, исту ће надокнадити у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Запослени и Школа могу се споразумевати о висни накнаде штете из става 1. овог
члана.
VIII - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 81.
Радни однос запосленом у Школи престаје:
1) Истеком рока за који је заснован;
2) Кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања;
Наставнику у звању професора струковних студија престаје радни однос на
крају школске године у којој је навршио 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања, уколико му радни однос Послодавац споразумно не продужи.
Одлуку о продужењу радног односа доноси Директор Школе у складу са Законом о
високом образовању;
3) Споразумом између запосленог и Школе;
4) Отказом уговора о раду од стране запосленог;
5) Отказом уговора о раду од стране Школе;
6) на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота;
7) смрћу запосленог;
8) и у другим случајевима утврђеним законом и овим Правилником.
1. Престанак радног односа истеком рока за који је заснован
Члан 82.
Радни однос запосленог који је заснован на одређено време престаје истеком рока
на који је заснован.
2. Престанак радног односа због навршења година живота и стажа осигурања
Члан 83.
Запосленом престаје радни однос кад наврши 65 година живота и најмање 15
година стажа осигурања.
Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65
година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Послодавац и запослени наставник у звању професора струковних студија могу се
споразумети да запослени, и поред тога што је испунио услове из става 2. овог члана,
остане и даље у радном односу. Одлуку о продужењу радног односа доноси директор за
сваку школску годину појединачно у складу са кадровским потребама школе, а на основу
Закона о високом образовању.
3. Споразумни престанак радног односа
Члан 84.
Радни однос запосленом престаје на основу писменог споразума Школе и
запосленог.

Споразумом из става 1. овог члана утврђује се дан престанка радног односа
запосленог.
Пре потписивања споразума из става 1. овог члана директор ће у име Школе
писменим путем обавестити запосленог о последицама до којих долази у остваривању
права за случај незапослености.
4. Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране запосленог
Члан 85.
Запослени има право да Школи откаже уговор о раду.
Отказ уговора о раду запослени доставља Школи у писменом облику, најмање 15
дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа.
У случају отказа из става 1. овог члана због повреде обавеза од стране Школе
утврђених законом, општим актом или уговором о раду, запослени има сва права по
основу рада као у случају да му је незаконито престао радни однос.
Отказни рок запосленог не може бити дужи од 30 дана.
Члан 86.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан
разлог који се односи на радну способност запосленог и његово понашање:
1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за
обављање послова на којима ради;
2) ако је правоснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом;
3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока
за мировање радног односа из члана 79 односно неплаћеног одсуства из
члана 100 Закона о раду.
5. Повреде радних обавеза
Члан 87.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду који својом кривицом учини
следеће повреде радних обавеза:
1. Несавесно или немарно извршавање радних обавеза;
2. Злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;
3. Незаконито и несавесно располагање средствима Школе и њихово коришћење у
приватне сврхе;
4. Не коришћење или ненаменско коришћење обезбеђених средства или опреме за
личну заштиту на раду;
5. Повреда прописа о заштити од пожара, експлозије, елементарне непогоде и
опасних материја;
6. Неуредно држање докумената, списа, алата и неуредно и неажурно вођење
евиденција;
7. Неовлашћено давање података који представљају тајну утврђену законом и/или
општим актима;
8. Неоправдан недолазак на наставу;
9. Неизвршавање рада дужег од пуног радног времена у случајевима утврђеним
законом и овим Правилником;
10. Одбијање запосленог да врши рад којим се обезбеђује минимум процеса рада у
време штрајка;

11. Прикривање и/или уништавање пословне документације у циљу прикривања
чињеничног стања или у било ком другом циљу;
12. Непридржавање, односно неспровођење одлука које су донели надлежни органи
Послодавца од стране запосленог;
13. Повреда клаузуле конкуренције;
14. Прекорачење рока од 5 дана од дана одржавања испита, за објављивање
резултата са испита и достављање записника Студентској служби;
15. Намерно подношење фиктивних обрачуна, рачуна и неистинитих извештаја;
16. Спречавање осталих запослених у реализацији радних задатака;
17. Повреда обавезе и дужности чувања пословне тајне утврђене актом
послодавца и уговором о раду.
Поред повреда радних обавеза из става 1. овог члана, уговором о раду могу се
утврдити и друге повреде радних обавеза у зависности од описа и врсте послова које
запослени обавља.
6.Повреде радне дисциплине
Члан 88.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду који не поштује радну
дисциплину и то:
1) Ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца;
2) Ако не достави потврду о привременој спречености за рад у року предвиђеном
законом;
3) Ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад;
4) Због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава,
односно употреби алкохола или других опојних средстава за време радног
времена;
5) Ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног
на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог
покренут кривични поступак;
6) Ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног
односа;
7) Ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на којима је као
посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде
подвргнут оцени здравствене способности;
8) Неоправдани изостанак са посла најмање два дана;
9) Одбијање стручног усавршавања на које се Запослени упућује;
10) Одбијање потребног лекарског прегледа;
11) Одбијање учешћа у отклањању последица ванредног догађаја или више силе;
12) Изазивање националне, расне и верске нетрепељивости међу запосленима и
међу студентима;
13) Организовање студената у политичке сврхе од стране запослених;
14) Прикривање и непријављивање оштећења на средствима за рад од стране
запослених који непосредно рукују средствима и врше технички преглед;
15) Пушење у просторијама Школе и дворишту Школе;
16) Продаја уџбеничке грађе и другог материјала намењеног студентима, мимо
скриптарнице Школе, прописа о издавачкој делатности Школе и других
прописа који регулишу ову област;
17) Вређање , клеветање и уцене као и сексуално узнемиравање студената и
чланова колектива, претње угрожавањем живота и тела, изазивање нереда или

18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)

туче или учествовање у истим, у радним просторијама или на другим местима
на којима се запослени налази као представник послодавца;
Злоупотреба радног места у намери да се за себе или другог прибави имовинска
или каква друга корист или за Школу или за другог нанесе штета;
Примање новца од стране студената и других лица;
Страначко организовање и заказивање скупова које не произилазе из радних
дужности;
Спровођење анкета, узимање изјава од студената, вршење анализа, анкета и
других радњи којима се прибављају информације о раду Школе без писменог
одобрења надлежних органа;
Представљање Школе у медијима и пред државним органима без сагласности
Директора Школе;
Фалсификовање новчаних и других докумената (записника са испита, пријава
са испита, уплатница, одлука органа и др.);
Повреда угледа послодавца изношењем или преношењем неистинитих
информација;
Нарушавање реда на састанцима Наставног већа; Савета школе, комисијама и
другим органима;
Одбијање запосленог да се подвргне испитивању алкохолисаности и/или
психоактивним супстанцама;
Неоправдано касни на посао током 3 (три) радна дана у току месеца;
Члан 89.

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан
разлог који се односи на потребе послодавца и то:
1) ако услед технолошкох, економских или организационих промена престане
потреба за обављање одређеног посла или дође до смањења обима посла;
2) ако одбије закључење анекса уговора у смислу члана 171 ст. 1 т. 1-5 Закона о
раду.
Члан 90.
Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне
дисциплине у смислу члана 87 и 88 овог Правилника да, ако сматра да постоје
олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне
дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо
отказа уговора о раду, изрекне једну од следећих мера:
1) привремено удаљење са рада без накнаде плате, у трајању од једног до 15 радних
дана;
2) новчану казну у висини до 20% основне плате запосленог за месец у коме је
новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од плате, на
основу решења послодавца о изреченој мери;
3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом
отказати уговор о раду без поновног упозорења из члана 180 овог закона, ако у наредном
року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне
дисциплине.

Члан 91.
Директор је дужан да, пре отказа уговора о раду у случају из чл. 87 и 88 овог
Правилника, запосленог упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му
остави рок од осам радних дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из
упозорења.
У упозорењу из става 1. овог члана Директор је дужан да наведе основ за давање
отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за
давање одговора на упозорење.
Члан 92.
Отказ уговора о раду из члана 86 став 1 тачка 1, члана 87 и 88 овог Правилника
Школа може дати запосленом у року од шест месеца од дана сазнања за чињенице које су
основ за давање отказа, односно у року од дванест месеци од дана наступања чињеница
које су основ за давање отказа.
Отказ уговора о раду из члана 86 став 1 тачка 2 овог Правилника Директор може
дати запосленом најкасније до истека рока застарелости утврђеног законом за учињено
кривично дело на раду или у вези радом.
Члан 93.
Уговор о раду отказује се решењем Директора.
Решење из става 1. овог члана доноси се у писменом облику и обавезно садржи
образложење и поуку о правном леку.
Решење мора да се доставља запосленом лично, у просторијама послодавца,
односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.
Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу става 2. овог
члана, дужан је да о томе састави писмену белешку.
У случају из става 4. овог члана, решење се објављује на огласној табли послодавца
и по истеку од осам дана од дана објављивања, сматра се достављеним.
Члан 94.
Директор је дужан да запосленом коме је отказао уговор о раду изврши исплату
свих његових неисплаћених плата, накнада плате и других примања која је запослени
остварио до дана престанка радног односа.
Исплату обавеза из става 1. овог члана Директор ће извршити у року од 30 дана од
дана престанка радног односа запосленог.
7. Престанак радног односа на захтев родитеља или старатеља запосленог
Члан 95.
Запосленом који је млађи од 18 година живота престаје радни однос на захтев
његовог родитеља или старатеља.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Школи у писменом облику.
8. Престанак радног односа услед смрти запосленог
Члан 96.
Запосленом престаје радни однос услед његове смрти.
Чињеница смрти запосленог доказује се изводом из матичне књиге умрлих или
Решењем надлежног суда.

9. Престанак радног односа запосленом у другим случајевима
Члан 97.
Запосленом престаје радни однос и у другим случајевима утврђеним законом, и то:
1)

Ако је на начин прописан законом утврђено да је код њега дошло до губитка
радне способности – даном достављања правоснажног решења о утврђивању
губитка радне способности;

2)

Ако му је, по одредбама закона, односно правоснажној одлуци суда или
другог органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се
обезбеди обављање других послова – даном достављања правоснажне одлуке;

3)

Ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању
дужем од шест месеци – даном ступања на издржавање казне;

4)

Ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању
дужем од шест месеци и због тога мора да буде одсутан са рада – даном
почетка примењивања те мере;

5)

Услед престанка рада Школе;

6)

У свим осталим случајевима предвиђеним законом.

IX УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
Члан 98.
Запослени може да буде привремено удаљен са рада у Школи:
1) Ако је против њега покренут кривични поступак због кривичног дела
учињеног на раду или у вези са радом или ако је учинио повреду радне
обавезе која угрожава имовину веће вредности утврђене уговором о раду;
2)

Ако је природа повреде радне обавезе, односно кршење радне дисциплине или
понашање запосленог такво да не може да настави рад у Школи пре истека
рока из члана 91 став 1 овог Правилника.
Запослени коме је одређен притвор од стране надлежног државног органа удаљује
се са рада од првог дана притвора.
Удаљење запосленог са рада у смислу става 1 овог члана може да траје најдуже три
месеца, а по истеку тог периода Школа је дужна да запосленог врати на рад или да му
откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани разлози предвиђени законом.
Удаљење запосленог са рада у смислу става 2 овог члана траје онолико времена
колико траје и притвор.
Члан 99.
За време привременог удаљења са рада запосленом припада накнада плате у висини
једне четвртине, а ако издржава породицу у висини једне трећине основне плате.
Накнада плате запосленом за време његовог привременог удаљења са рада због
одређеног притвора исплаћује се на терет органа који је одредио притвор.
Члан 100.
Запосленом за време привременог удаљења са рада припада разлика између износа
накнаде плате примењене по основу члана 95. овог Правилника и пуног износа основне
плате:

1)

ако кривични поступак против њега буде обустављен правоснажном судском
одлуком, или ако правоснажном одлуком буде ослобођен оптужбе, или је
оптужба против њега одбијена али не због надлежности;

2)

ако се не утврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе или
непоштовање радне дисциплине.

X БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 101.
Школа и запослени остварују права, обавезе и одговорности у области безбедности
и здравља на раду у складу са законом, подзаконским прописима, општим актом о
процени ризика и Правилником о безбедности и здрављу на раду Високе техничке школе
струковних студија.
XI ПРОГРАМ РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 102.
Школа је дужна да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту:
Програм) у случајевима утврђеним Законом о раду.
Програм доноси орган управљања.
Пре доношења Програма Школа је дужна да у сарадњи са репрезентативним
синдикатом код Послодавца и републичком организацијом надлежном за запошљавање
предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених.
Школа је дужна да у року од осам дана од дана доношења Програма прибави
мишљење репрезентативног синдиката.
Школа је дужна да узме у обзир мишљење и предлоге синдиката и да га обавести о
свом ставу у року који не може бити дужи од три месеца.
Члан 103.
Програм решавања вишка запослених садражи:
1) разлоге престанка потребе за радом запослених;
2) укупан број запослених у Школи;
3) број, квалификовану структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су
вишак и послове које обављају;
4) критеријуме за утврђивање вишка запослених;
5) мере за запошљавање: премештај на друге послове, рад код другог Послодавца,
преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не креће од половине
пуног радног времена и друге мере;
6) средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених;
7) рок у коме ће бити отказан уговор о раду и друга права утврђена Законом и овим
Правилником.
Члан 104.
Предлог запослених за чијим радом је престала потреба утврђује комисија која се
именује директор.
Комисија из става 1 овог члана има три члана од којих су два члана из реда
наставног особља, а један члан из реда ненаставног особља
Комисија из става 1 овог члана утврђује предлог запослених за чијим радом је
престала потреба на основу ранг листе, сходно следећим критеријумима:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

радног стажа;
образовања и оспособљености за рад;
резултата рада;
имовног стања;
здравственог стања;
броја малолетне деце и деце на школовању запосленог.

Члан 105.
Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба
вреднују се бодовима, и то:
1. Рад остварен у радном односу:
1) за сваку годину радног стажа - 1 бод;
2) за сваку годину радног стажа у установи - 0,35 бода;
2. Образовање и оспособљеност за рад:
1) за високо образовање - од 25 до 35 бодова;
2) за више образовање - 20 бодова;
3) за специјалистичко образовање након средњег образовања - 15 бодова;
4) за средње образовање у трајању од четири, односно три године - 10 бодова;
5) за оспособљеност за рад у трајању од две године, односно образовање за рад у
трајању до једне године, односно основно образовање - 5 бодова;
3. Резултати рада:
1) однос према радним обавезама и пословима
- реализација програма и задатака - 1 бод;
- редован долазак на посао - 1 бод;
- однос према другим запосленима - 1 бод;
- однос према студентима (евалуација) - од 1 до 5 бодова;
2) учествовање на такмичењима и остварени резултати - 2 бода;
3) доприноси у педагошком раду;
- објављени радови - 1 бод;
- стручни радови - 1 бод;
- издавање уџбеника - 1 бод;
4. Имовно стање:
1) укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека - 2 бода;
2) укупна примања домаћинства по члану од 50-70% републичког просека - 3 бода;
3) укупна примања домаћинства по члану испод 50% републичког просека - 5
бодова;
5. Здравствено стање - на основу налаза надлежне здравствене установе:
1) инвалид друге категорије - 5 бодова;
2) хронични и тешки болесник - 3 бода;
3) запослени који болује од професионалне болести - 2 бода;
6. Број деце на редовном школовању:
1) ако запослени има једно малолетно или дете на школовању - 1 бод;
2) ако запослени има двоје малолетне деце или децу на школовању - 3 бода;
3) ако запослени има троје и више малолетне деце или деце на школовању - 5
бодова.
На основу критеријума из става 1 овог члана сачињава се ранг листа запослених за
чијим је радом престала потреба, према редоследу броја бодова, почев од највећег броја
бодова.
Члан 106.
За запосленог за чијим је радом престала потреба проглашава се запослени који
применом критеријума из члана 105 Правилника оствари најмањи број бодова.

Уколико више запослених има исти број бодова предност да остане у радном
односу има запослени који је остварио већи број бодова по основу радног стажа,
здравственог стања, имовног стања, резултата рада, односно броја деце на школовању и то
по овом редоследу.
Критеријуми из члана 105 Правилника ближе се одређују колективним уговором
код послодавца.
Члан 107.
Радни однос запосленог за чијим је радом престала потреба не може престати:
1. Запосленој за време трудноће или са дететом до две године старости;
2. Запосленом самохраном родитељу;
3. Запосленом чије дете има тешки инвалидитет;
4. Једном од брачних другова, ако раде у истој установи;
5. Запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осигурања и запосленој жени
која има најмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под условом да не
испуњава један од услова за пензију.
Запослени из става 1 овог члана бодује се по критеријумима из члана 105 овог
Правилника.
Члан 108.
Запосленом за чијим је радом престала потреба, а коме није могло да се обезбеди
ни једно од права утврђених законом, овим Правилником или уговором о раду, може
престати радни однос, под условом да му се претходно исплати отпремнина, и то најмање
у висини која је утврђена Законом о раду, односно која је утврђена посебним програмом
који се доноси у складу са општим актом Владе који уређује та питања, према сопственом
избору запосленог.
Исплата отпремнине и свих заосталих примања врши се најкасније до дана
престанка радног односа.
Члан 109.
Запосленом за чијим радом је престала потреба уговор о раду се отказује решењем,
које доноси директор.
XII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 110.
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор.
Директор може овластити лице запослено у Школи да одлучује о појединим
питањима из става 1 овог члана.
Овлашћење из става 2 овог члана даје се у писменом облику.
Члан 111.
Запосленом се у писменом облику доставља свако решење о остваривању права,
обавеза и одговорности из радног односа.
Решење из става 1. овог члана мора садржати образложење и поуку о правном леку.
Образложење садржи разлоге због којих је решење донето, а може садржати и указивање
на друге околности ако су оне од утицаја на његово доношење. Поука о правном леку
мора да укаже на правно средство које запосленом стоји на располагању ако није
задовољан донетим решењем, коме се оно подноси и у ком року.

Члан 112.
Ако настане спор између Школе и запосленог, Школа и запослени могу спорно
питање да реше споразумно.
Спорна питања поводом престанка радног односа и минималне зараде решава
арбитар.
Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је
предмет спора.
Члан 113.
Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за
споразумно решавање спорног питања.
За време трајања поступка пред арбитром због отказа уговора о раду запосленом
мирује радни однос.
Ако арбитар у року из става 1 овог члана не донесе одлуку, решење о отказу
уговора о раду постаје извршно.
Члан 114.
Одлука арбитра о спорном питању је коначна.
Одлука из става 1 овог члана обавезује и Школу и запосленог.
Члан 115.
Против решења Школе којим је повређено право запосленог или кад је запослени
сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени
члан, а ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом.
Рок за покретање спора је 90 дана од дана достављања решења, односно сазнања за
повреду права.
XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 116.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењују се позитивни
законски и подзаконски прописи, Посебан колективни уговор и општи акти Школе. У
случају сукоба одредби овог правилника са одредбама закона примењиваће се закони.
У случају престанка важења Посебног колективног уговора за високо образовање
на одредбе овог Правилника које су регулисане по правилима из Посебног колективног
уговора за високо образовање, примењиваће се Закон о раду.
Члан 117.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду, бр.
01-44-1/14 од 31.1.2014. године са свим изменама и допунама.
Члан 118.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли
Школе.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
др Бранко Милисављевић, проф.

