
 

На основу члана 97. став 2. тачка 19) Статута Основне школе Шаму Михаљ у Бачком Петровом Селу (Дел.бр. 57/1-

2018,11/8-18-2, 11/8-19-2, 11/3-20.3, 11/3-22.1), а у вези са чл. 24. ст. 2. и 3. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 126. ст. 4. т. 19. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.: 88/2017, 27/2018 - др. зaкoни, 10/2019, 6/20,129/21),  Правилника о 

степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 

гласник”,бр. 

 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/20

21, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022),(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 

11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021), чл. 30, 31. и 32. Закона о запосленима у јавним 

службама („Сл. гласник РС” бр. 113/2017,95/2018,86/2019,157/2020 и 123/2021), члана 1. Уредбе о Каталогу радних места 

у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017 и 6/2018 - у даљем тексту: 

Уредба) и Годишњег плана рада Основне школе Шаму Михаљ у Бачком Петровом Селу за школску 2022/2023 годину, 

директор Основне школе Шаму Михаљ у Бачком Петровом Селу, уз претходно прибављену сагласност Школског 

одбора, дана 15.08.2022. године, доноси  

П Р А В И Л Н И К 

о организацији и систематизацији послова 

Основне школе Шаму Михаљ у БачкомПетровом Селу 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи Шаму Михаљ у Бачком Петровом Селу (у 

даљем тексту: Правилник) утврђују се: организациони делови Школе; назив и опис послова; врста и степен захтеване 

стручне спреме, односно образовања; други посебни услови за рад на тим пословима и број извршилаца. 

 

Члан 2. 

Школа је организована као јединствена радна целина. 

 

Члан 3. 

 

Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама, у складу са наставним планом и програмом, 

школским програмом и према распореду часова који доноси директор Школе. 

Број одељења појединих разреда у Школи променљив је и зависи од броја уписаних ученика. 

 

Члан 4. 

Број извршилаца у настави утврђује се за сваку школску годину пре почетка школске године, а најкасније до 31 августа, у 

зависности од броја уписаних ученика, у складу са Годишњим планом рада Школе и у току школске године по потреби  а 

на основу Стручног упутства о формирању одељења које за сваку школску годину доноси Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја. 

 

Члан 5. 

Одлуку о повећању односно смањењу броја извршилаца на одређеном радном месту, као и одлуку о распоређивању 

запосленог са једног на друго радно место у складу са потребама Школе или одлуком надлежног органа, доноси директор 

Школе. 

 

II  ГРУПЕ РАДНИХ МЕСТА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И РАДНО ВРЕМЕ 

 

Члан 6. 

Послови у Школи систематизовани су по следећим групама: 

1) послови руковођења - директор Школе; 

2) послови образовно-васпитног рада - наставно особље (наставници и стручни сарадници); 

3) нормативно-правни послови - секретар Установе; 

4) административно-финансијски послови и 

5) помоћно-технички послови. 

 

Члан 7. 

Послове наставника у Школи обављају: 

1) наставник разредне наставе; 

2) наставник предметне наставе; 

3) педагошки асистент. 

 

Члан 8. 
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Послови наставника предметне наставе су: 

1) наставник српског језика, 

2) наставник српског језика као нематерњег, 

3) наставник матерњег језика припадника националне мањине (Мађарски језик), 

4) наставник страног језика (енглески и немачки језик), 

5) наставник ликовне културе, 

6) наставник музичке културе, 

7) наставник историје, 

8) наставник географије, 

9) наставник физике, 

10) наставник математике, 

11) наставник биологије, 

12) наставник хемије, 

13) наставник обвезне физичке активности, 

14) наставник информатике и рачунарства, 

15) наставник физичког и здравственог васпитања, 

16)наставник технике и технологије. 

Послови наставника изборних предмета су: 

1) наставник грађанског васпитања, 

2) наставник верске наставе, 

Послови наставника слободне наставне активности: 

- Вежбањем до здравља: 

- Животне вештине: 

- Медијска писменост: 

- Цртање, вајање и сликање: 

- Чувари природе: 

- Музиком кроз живот: 

- Сачувајмо нашу планету: 

- Предузетништво: 

- Моја животна средина: 

- Домаћинство: 

- Уметност: 

- Филозофија са децом: 

 

 

 

Члан 9. 

Послове стручних сарадника у Школи обављају: 

1) стручни сарадник - педагог; 

2) стручни сарадник - психолог; 

3) стручни сарадник – библиотекар. 

 

Члан 10. 

 

Управне, нормативно-правне и друге правне послове обавља секретар Школе. 

Члан 11. 

 

Административно-финансијске послове у Школи обављају: 

1) шеф рачуноводства,  

2) референт за правне, кадровске и  административне послове. 

 

Члан 12. 

Помоћно-техничке послове у Школи обављају: 

1) домар, 

2) сервирка, 

3) спремачица, 

4) спремач. 

 

Члан 13. 

У Школи се утврђује следећи број извршилаца: 

 

 

Ред.бр. Назив радног места Број извршилаца 

1. Директор 1 



3. Наставници 36,69 

 1) наставник разредне наставе 

2) наставник предметне наставе 

 

3) педагошки асистент 

 

12 

23,69 

 

1 

4. Стручни сарадници 2 

 1) стручни сарадник - педагог 

2) стручни сарадник - психолог 

3) стручни сарадник – библиотекар 

 

1 

0,5 

0.5 

5. Ненаставно особље 12,25 

 1)секретар Установе; 

2) шеф рачуноводства,  

3) референт за правне, кадровске и  административне послове. 

 

 

4) домар, 

5) сервирка, 

6) чистачица/чистач 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

0,45 

7,8 

 

УКУПНО  51,94 

 

 

 

Члан 14. 

 

У Школи се утврђује пуно и непуно радно време. 

Пуно радно време износи 40 часова недељно. 

 

1. Директор Школе 

Члан 15. 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

-  планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе; 

-  је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег 

вредновања, остваривање стандарда образовних постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

-  је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

- одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са законом; 

- сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

- пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности 

ученика; 

-  организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника; 

- планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника; 

- је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

- предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона; 

- предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других 

инспекцијских органа; 

- је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог 

информационог система просвете; 

- обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге законске 

заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини; 



- сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права 

одлучивања; 

- образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

- сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља; 

- подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе; 

- одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 

- доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

- обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са 

овим и другим законом; 

- сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

- одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос; 

- обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

3. Наставник 

Члан 16. 

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности 

ученика.  

3.1. Наставник разредне наставе 

Члан 17. 

Наставник разредне наставе: 

- остварује циљеве и задатке основног  образовања утврђене Законом о основама система образовања и васпитања, 

прописа донетих на основу њега, школског програма, других програма, пројеката и планова, као и Статута школе, 

- припрема се савесно за стручно-педагошко остваривање наставног плана и програма, 

- усавршава се у својој струци и унапређује образовно-васпитни рад, 

- примењује савремене методе и облике рада, опрему и наставна средства, 

- васпитава ученике, подстиче и усмерава их на самосталан рад,  

- учествује у раду стручних органа, 

- учествује у изради школског програма, 

- учествује у изради развојног плана школе, 

- израђује глобални и оперативни програм рада наставника, 

- развија интересовање ученика за даље образовање и самообразовање, 

- води педагошку евиденцију, 

- подстиче и изводи ваннаставне активности, 

- припрема, прегледа и оцењује задатке и вежбе, 

- припрема теме, тезе и литературу за домаће задатке и прегледа их,  

- учествује у припреми и спровођењу пријемних испита за средњу школу. 

- учествује у раду  испитних комисија, 

- припрема извештаје о свом раду и одељењу у коме је одељењски старешина, 

- сарађује са родитељима ученика као наставник или одељењски старешина, и 

- обавља и друге послове по налогу директора. 

  

 

 

3.2. Наставник предметне наставе 

Члан 18. 

Наставник предметне наставе: 

- остварује циљеве и задатке основног  образовања утврђене Законом о основама система образовања и васпитања, 

прописа донетих на основу њега, школског програма, других програма, пројеката и планова, као и Статута школе, 

- припрема се савесно за стручно-педагошко остваривање наставног плана и програма, 

- усавршава се у својој струци и унапређује образовно-васпитни рад, 

- примењује савремене методе и облике рада, опрему и наставна средства, 

- васпитава ученике, подстиче и усмерава их на самосталан рад,  

- учествује у раду стручних органа, 

- учествује у изради школског програма, 

- учествује у изради развојног плана школе, 

- израђује глобални и оперативни програм рада наставника, 

- развија интересовање ученика за даље образовање и самообразовање, 

- води педагошку евиденцију, 

- подстиче и изводи ваннаставне активности, 

- припрема, прегледа и оцењује задатке и вежбе, 

- припрема теме, тезе и литературу за домаће задатке и прегледа их,  

- учествује у припреми и спровођењу пријемних испита за средњу школу. 

- учествује у раду  испитних комисија, 

- припрема извештаје о свом раду и одељењу у коме је одељењски старешина, 

- сарађује са родитељима ученика као наставник или одељењски старешина, и 



- обавља и друге послове по налогу директора. 

  

 

3.3. Педагошки асистент  

Члан 19. 

Педагошки асистент: 

-  пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу с њиховим развојним, образовним и социјалним потребама; 

- асистира наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка; 

- ради унапређивања социјалног и емоционалног статуса ученика, као и оснаживања породица за то, континуирано и 

активно комуницира са родитељима, односно старатељима ученика; 

- у сарадњи са управом Школе, стручним сарадницима и другим запосленима узима учешће у интерсекторској 

комуникацији са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе; 

- учествује у раду Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученицима, као 

и у раду других тимова и органа Школе, ради унапређивања рада са ученицима; 

- пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на Школу, одељење, групу и вршњачку 

комуникацију; 

- пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних технологија у процесу учења у Школи и 

породици; 

-  редовно подноси извештај о свом раду и израђује прописану документацију. 

 

3. Стручни сарадник 

Члан 20. 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на:  

1) унапређивању образовно-васпитног рада у Школи;  

2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју ученика у домену физичких, интелектуалних, 

емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета;  

3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за:  

(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања,  

(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника,  

(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања;  

4) развоју инклузивности Школе;  

5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој ученика, заштити од дискриминације 

и социјалне искључености ученика;  

6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно-васпитног рада;  

7) остваривању сарадње са ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у 

Школи;  

8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и организацијама;  

9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука Савета родитеља Школе и општинских савета родитеља;  

10) спровођењу стратешких одлука Министарства у Школи, у складу са својим описом посла.  

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике.  

 

Члан 21. 

Стручни сарадник - педагог обавља следеће послове: 

- прати и анализира резултате васпитно-образовног рада Школе и предлаже мере за њихово унапређење, 

- ради на увођењу савремених облика и метода наставног рада и стручном усавршавању наставника, 

- помаже наставницима у планирању, припремању и извођењу наставног плана и програма, 

- прати развој способности и успеха ученика,  

- помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем коришћењу слободног времена и избора активности, 

- ради на професионалној оријентацији ученика, 

- сарађује са родитељима, 

- учествује у раду стручних органа школе, 

- стручно се усавршава, 

- води педагошку документацију,  

- води летопис школе и 

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Члан 22. 

Стручни сарадник - психолог обавља следеће послове: 

- доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивање васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада; 

- учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно-образовног рада; 

- пружа подршку васпитачима и наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова васпитно-

образовног рада; 

- пружа помоћ васпитачима и наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовно-

васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана 



ученика, обавља саветодавни рад са васпитачима и наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им 

подршку у раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој васпитача и 

наставника; 

- спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања 

или у другу установу; 

- организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и 

професионалне зрелости; 

- координира превентивни рад у Школи и пружање подршке ученицима и родитељима за примену здравих стилова 

живота, оснаживање породице за примену адекватних васпитних стилова; 

- обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима, васпитачима, наставницима и другим 

стручним сарадницима на унапређењу васпитно-образовног рада; 

- обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у Школи; 

- ради у стручним тимовима и органима Школе; 

- води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

- пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у 

процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном подршком ученику;  

- учествује у структурирању одељења у Школи на основу процењених индивидуалних карактеристика ученика;  

- обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно уважавање индивидуалних снага и 

потреба за подршком; 

- креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о ученицима, узимајући у обзир 

њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју; 

- реализује сарадњу са стручним и другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад Школе; 

- учествује у изради прописаних докумената Школе. 

 

Члан 23. 

 

Стручни сарадник - библиотекар обавља следеће послове: 

- води пословање библиотеке, медијатеке; 

- планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања; 

- сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 

- руководи радом библиотечке и медијатечке секције; 

- ради на издавању књига, приручника, аудио, видео и других записа;  

- учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности Школе; 

- води фото, видео и другу архиву Школе и стручно обрађује видео, аудио и друге записе; 

- сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем; 

- предлаже набавку књига, часописа и медијатечке грађе, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује 

- чествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;  

- учествује у уређивању и језичкој припреми ђачког листа,  

- учествује у припреми текстова за wеб страницу (језичка обрада, превођење и сл.) 

- учествује у припреми и сам припрема тематске изложбе, 

- учествује у естетском и педагошком оплемењавању школског простора, 

- учествује у раду тимова и органа Школе; 

- води педагошку документацију и евиденцију; 

- учествује у изради прописаних докумената Школе. 

 

5. Ненаставно особље 

Члан 24. 

Секретар Установе обавља следеће послове:  

- стара се о законитом раду Школе, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду Школе;  

- управне послове у Школи;  

- израђује опште и појединачне правне акте Школе;  

- правне и друге послове за потребе Школе;  

- израђује уговоре које закључује Школа;  

- управне послове у вези са статусним променама у Школи;  

- управне послове у вези са уписом ученика;  

- правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом Школе;  

- пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора у Школи;  

- пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе;  

- учествује у раду конкурсне комисије за избор запослених Школе, као обавезни члан; 

- прати прописе и о томе информише запослене;  

- друге правне послове по налогу директора.  

 

Члан 25. 

 

Шеф рачуноводства обавља следеће послове: 



- рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења, 

- саставља статистичке извештаје, приодичне обрачуне и годишњи обрачун, 

- организује рад у рачуноводству и руководи пословима рачуноводства, 

- води комплетно књиговодство школе у складу са прописима, 

- обавља послове са Управом за јавна плаћања и другим финансијским институцијама, 

- припрема материјалне извештаје за органе управљања који се односе на финансијско-материјално пословање, 

- води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основама, 

- врши обрачун и исплату зарада и осталих примања радника, 

- заједно са секретаром саставља доказ о стажу и личном дохотку запослених, 

- врши иплате са жиро рачуна школе, 

- врши и друге послове по налогу директора. 

 

Члан 26. 

 

Референт  за правне, кадровске и административне послове обавља следеће послове: 

- обавља дактилографске послове на српском и мађарском језику, 

- прима, отвара, распоређује пошту 

- води деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта; 

- врши експедицију поште, 

- води административно-техничке послове из радног односа (обрасци у вези заснивања и престанка радног односа), 

- издаје уверења ученицима и радницима школе, 

- прима уплате ученика и родитеља, 

- врши ликвидацију ручне благајне, 

- испоставља наруџбенице, 

- организује превоз ученика-путника, 

- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа; 

- обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 

- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама, 

-обавља и друге послове по налогу директора. 

 

 

Члан 27. 

Домар Школе обавља следеће послове: 

- одговара за школску зграду: инсталације, инвентар школе,  

- обезбеђује исправно функционисање инсталација и осталих уређаја, 

- набавља и доноси робу за потребе школе и обавља друге теренске послове везане за рад школе, 

- спроводи мере противпожарне заштите у школи сагласно одредбама Правилника о противпожарној заштити, 

- редовно одржава санитарне чворове у исправном стању (исправност славина, казанчића, бојлера, санитарија и 

сл.) 

- редовно одржава објекат,  инсталације и инвентар школе у исправном стању, 

- редовно  коси траву и одржава живу ограду у школском дворишту и испред школе (најмање 3 – 4 пута годишње) 

- редовно учествује у чишчењу  снега и леда са степеништа школе и других прилаза школи, 

- редовно одржава школско возило у исправном и уредном стању, 

- послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; 

-             рукује постројењима у котларници, 

-             води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама, 

-             обавља и друге послове по налогу секретара и директора. 

 

 

Члан 28. 

 

Сервирка обавља следеће послове: 

- рукује и складишти намирнице у складу са хигијенским прописима 

- припрема и дели ужину ученицима, 

- припрема и сервира храну за школске свечаности и приредбе, 

- кува кафу за запослене и госте у школи,  

- пере и дезинфикује радне површине и посуђе, 

- пере и пегла чаршаве, завесе, пешкире, кухињске крпе и др. 

- редовно одржава чистоћу у кухињи и трпезарији,  

- редовно чисти свој део дворишта уколико то временске прилике дозвољавају, 

- редовно учествује у чишчењу  снега и леда са степеништа школе и других прилаза школи, 

врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу директора и секретара школе 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Члан 29. 

Чистачице/Чистачи обављају следеће послове:  

 

- Свакодневно одржава  чистоћу и врши дезинфекцију у одређеним просторијама (чисти и дезинфикује намештај, радне 

површине, прибор и посуђа итд.)  

- одржава површину и хигијену у дворишту и на улици; 

- води евиденцију о чишћењу, 

- води евиденцију о коришћеним средствима за чишћење, 

- два пута у школској години,  а по потреби и чешће, врши генерално чишћење (детаљно чисти све просторије: пере и по 

потреби поткречи  зидове, маже подове, пере завесе и прозоре, врата и опрему и др.); 

-чисти снег на прилазима Школе, 

- редовно обавља дежурство (врши курирске послове, контролише улазак у школу, после сваког одмора чисти тоалете, 

брише хол, одржава чистоћу у ходницима, пере чаше, шољице и др. у зборници и канцеларији,  по завршетку радног 

времена затвара и закључа све улазе објекта), 

- отклања ванредно настале нечистоће у било ком делу зграде у којој дежура, 

- по потреби дежура у школи за време одржавања јавних и других окупљања, 

- по потреби учествује у постављању и уређивању просторија на школским свечаностима,  

-периодично обилази и проверава зграде и простор око зграда;  

- контролише да ли су прозори и врата на објектима затворени и по потреби затвара их, 

- одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или која се налази у просторијама које одржавају 

-  редовно и без одлагања пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми; 

- обавезно предају нађене и заборављене ствари дежурном раднику ради евидентирања; 

 

- врши друге послове по налогу директора и секретара школе. 

     

 

 

III.  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И РАД ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 30. 
 
 

Услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основама система образовања и васпитања за све послове у 

школи.  

 

Услови за рад запослених су прописани законом, подзаконским актима и овим правилникоми и  

-Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи   

- Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у 

основној школи  

 

Зависно од природе и сложености послова који се обављају у школи, посебни услови за рад запослених су прописани 

законом, подзаконским актима и овим правилником. 

 

РАДНО МЕСТО: ДИРЕКТОР 

Назив радног места Директор установе 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 

специјалистичке академске студије); 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 

уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 



-изузетно: 

- на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 

специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 

образовањем - за директора предшколске установе, а за директора основне школе ако 

се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем. 

Захтевана додатна знања / 

испити 

Дозвола за рад (положен испит за директора установе и лиценца за наставника или 

стручног сарадника). 

Захтевана искуства (трајање) 
Најмање oсам ,  односно  десет година рада на пословима образовања и васпитања 

након стеченог одговарајућег образовања, зависно од степена стручне спреме. 

  

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

РАДНО МЕСТО: НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ  НАСТАВЕ 

Назив радног места Наставник предметне наставе 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије);  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 

који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  

- на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 

специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или 

вишим образовањем.  

 

Захтевана додатна знања / испити Положен испит за лиценцу    

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

РАДНО МЕСТО: НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Назив радног места Наставник разредне наставе 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, мастер струковне студије,)  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 

који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  

- на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и 

специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или 

вишим образовањем.  

Захтевана додатна знања / испити Положен испит за лиценцу 

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

РАДНО МЕСТО: ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ 

Назив радног места Педагошки асистент 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста Средње образовање 



образовања  

Захтевана додатна знања / испити Обука за педагошког асистента 

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

РАДНО МЕСТО: СТРУЧНИ САРАДНИК –ПЕДАГОГ 

 

Шифра радног места  

Назив радног места Стручни сарадник –педагог 

 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 

 

Платна група (вертикална 

класификација) 

 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије);  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 

који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

 

Захтевана додатна знања / испити Положен испит за лиценцу 

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 

РАДНО МЕСТО: СТРУЧНИ САРАДНИК-ПСИХОЛОГ 

Назив радног места Стручни сарадник -пихолог 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије);  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 

године.  

Захтевана додатна знања / испити Положен испит за лиценцу 

Захтевана искуства (трајање)  

 

РАДНО МЕСТО: БИБЛИОТЕКАР 

Назив радног места 
Библиотекар 

 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису 

који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године;  

 

изузетно:  

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 



уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно исксуство на 

тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.  

 

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 Правни послови школе 

 

РАДНО МЕСТО: СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

Назив радног места Секретар установе 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

-на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије);  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

Захтевана додатна знања / испити 

Положен стручни испит за секретара или  

положен правосудни испит, или стручни испит за запослене у 

органима државне управе или државни стручни испит. 

Захтевана искуства (трајање)  

 

 АДМИНИСТРАТИВНО- ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 

 

1. Шеф рачуноводства 

РАДНО МЕСТО: Шеф рачуноводства  

Назив радног места Шеф рачуноводства 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

Високо образовање:  

-на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије);  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године.  

 

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису 

који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

 

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање) 

 

знање рада на рачунару;  

 

  

 

 

Референт за финансијско рачуноводствене послове 



РАДНО МЕСТО: Референт за правне, кадровске и административне послове 

Назив радног места Референт за правне, кадровске и административне послове 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 
- средње образовање  

Захтевана додатна знања / испити знање рада на рачунару;  

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 

 Помоћно- техничке послове у школи обављају: 

1. Мајстор одржавања 

РАДНО МЕСТО: Домар 

Назив радног места Домар 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 
- средње образовање  

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 

2. спремачица 

РАДНО МЕСТО: чистачица-чистач 

Назив радног места Спремачица 

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 
- основно образовање  

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

 

 

3. сервирка  

РАДНО МЕСТО: сервирка 

Назив радног места Сервирка  

Група и подгрупа радних места 

(хоризонтална класификација) 
 

Платна група (вертикална 

класификација) 
 

Платни разред  

Захтевана стручна спрема/врста 

образовања 

-средње образовање;  

  

Захтевана додатна знања / испити  

Захтевана искуства (трајање)  

  

 

Члан  31 



 

 

ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Директор Школе актом у писменој форми одређује лице које ће обављати послове безбедности и здравља на раду или се 

ови послови обављају на нивоу општине према договору свих школа , на тај начин што ће се одредити стручно физичко 

или правно лице које ће обављати ове послове за све школе. 

Лице за безбедност и здравље на раду мора имати положен стручни испит о практичној оспособљености, у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 , 91/2015 и 113/2017). 

 

Члан 32 

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито: 

1) спроводи поступак процене ризика; 

2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних 

материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;  

3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; 

4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

5) организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад; 

6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; 

7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца; 

8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у 

утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; 

9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 

11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот 

или здравље запосленог; 

12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду; 

13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца. 

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести директора и представнике запослених о 

забрани рада на радном месту или забрани употребе спредства за рад, у случају када утврди непосредну опасност по 

живот или здравље запосленог . 

Ако директор, и поред забране рада у смислу претходног става овог члана Правилника, наложи запосленом да настави 

рад, лице за безбедност и здравље на рад дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада. 

Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на 

раду у смислу члана 38. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду.  

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 

 

Члан 33 

 

Лице задужено за заштиту од пожара је: 

- задужен да прегледа стање заштите од пожара, 

- контролише предузимање прописаних мера заштите од пожара, 

- даје предлоге мера за отклањање неправилности и недостатака, 

- задужен је за обучавање запослених радника, за спровођење мера заштите од пожара, - за преглед постојеће ватрогасне 

опреме и средстава, распорад ватрогасних апарата и приручних средстава и опреме за гашење пожара, 

- дужан је да организује и обавести све запослене о обавези и термину  (времену) извођења организоване основне обуке 

за заштиту од пожара 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34 

За сва питања која нису регулисана овим правилником, примењује се закон, подзаконски акти из области образовања, 

важећи Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС”, 

бр.: 21/15, 16/2018-спoрaзум, 8/2019-спoрaзум и 92/2020, 27/22) и Статут Школе. 



 


