
На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 

62/16 – УС),  

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И 

СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ 

СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/15 

и 84/15) у члану 4. став 2. после речи: „(редовна настава)” додају се речи: „и бројем 

наставних недеља (годишња норма наставника)”. 

 

Члан 2.   

 

 У члану 10. став 1. после речи: „ до 8 одељења” додају се речи:  „у којима се по 

наставном плану и програму реализује практична настава”.   

 У ставу 2. после речи: „од 9 до 15 одељења” додају се речи: „у којима се по 

наставном плану и програму реализује практична настава”.  

 У ставу 3. после речи: „од 16 до 24 одељења” додају се речи: „у којима се по 

наставном плану и програму реализује практична настава”.   

 Став 5. мења се и гласи: 

„Школа има право на једног помоћног наставника за 44 часа вежби или 52  часа 

практичне наставе која се изводи у школи (у лабораторији, редионици, или на школској 

економији). Број помоћних наставника се повећава/смањује пропорционално 

повећању/смањењу броја часова вежби/практичне наставе.” 

 

Члан 3. 

 

У члану 11. додаје се став 11. који гласи: 

„Број извршилаца на пословима административно-финансијског радника 

увећава се за 0,004 по одељењу за послове уноса и ажурирања података у 

информационом систему просвете.” 

  



Члан 4. 

 

Чл. 12, 13, 14. и 14а мењају се и гласе: 

 

„Члан 12. 

 

Школа величине од 2.000 до 5.000 квадратних метара има једног извршиоца на 

пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање 

броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје. 

Школа величине преко 5.000 квадратних метара има два извршиоца на 

пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање 

броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје. 

Школа чија је површина мања од 2.000 квадратних метара утврђује број 

извршилаца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе смањењем по 

начелу сразмерности (који је одређен површином) и остварује право на увећање броја 

извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје. 

Увећање броја извршилаца из ст. 1, 2. и 3. овог члана је: 

1) за 1 извршиоца на 3500 квадратних метара, уколико школа има сопствени 

систем централног грејања на течна и гасовита горива; 

2) за 1 извршиоца на 1000 квадратних метара, уколико школа има сопствени 

систем централног грејања на чврста горива. 

Увећање броја извршилаца из става 4. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела 

сразмерности (која је одређена површином која се греје). 

Изузетно, школе са грејним пећима, увећање броја извршилаца из ст. 1, 2. и 3. 

овог члана, остварују према броју одељења, и то: 

1) за 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна 

горива; 

2) за 1 извршиоца на 8 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста 

горива. 

Увећање броја извршилаца из става 6. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела 

сразмерности (која је одређена бројем одељења). 

 

Члан 13. 

Средња стручна школа са 12 одељења има 0,25 извршиоца за одржавање 

машина, инструмената и инсталација, а на свако наредно одељење 0,0625 извршиоца 

више, а највише једног извршиоца. 

Школа са више од 8 одељења има за свако одељење по 0,03125 извршиоца за 

одржавање рачунара, а највише  0,5  извршиоца.  

Средња стручна школа у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада 

хране која има школску економију има: 

1) 4 радника у школској радионици – узгајивача домаћих животиња; 

2) 2 возача – руковаоца пољопривредних машина и возила;  

3) 1 магационера.  



Члан 14.  

 

Број извршилаца на пословима одржавања хигијене у школи са 12 одељења и 

мање од 12 одељења утврђује се у зависности од броја извршилаца у настави и износи 

16% од броја признатих извршилаца у настави. 

Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене у школи на: 

1) 450 m² школског простора са централним системом грејања; 

2) 400 m² школског простора за грејање пећима на ложење. 

Изузетно, школа са 40 и више одељења,  која остварује образовно-васпитни рад 

у две смене, има право на увећање броја извршилаца на пословима одржавања хигијене 

за 20%. 

Број извршилаца из става 2. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела 

сразмерности (која је одређена површином школског простора). 

 Члан 14а 

 

За признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим 

правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.” 

 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број: 110-00-299/2016-04 

У Београду, 23. августа 2016. године 

 

М И Н И С Т А Р 

Младен Шарчевић 

 


