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На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14), члана 

57. став 1. тачка 1) и члана 62. став 1. тачка 16) Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13), директор Основне школе “Бранко Ћопић” у 

Београду, дана _________________ године донео је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО ЋОПИЋ“ 

 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се унутрашња организација и систематизација радних места у 

Основној школи ,,Бранко Ћопић ” у Београду (у даљем тексту: Школа), назив радног места и 

услови за свако. 

 

Члан 2. 

Радна места се утврђују на основу Годишњег плана рада школе, а у  складу са обавезом 

остваривања наставног плана и програма. 

На пословима који су утврђени у Правилнику радни однос заснива се,  по правилу, за рад с 

пуним  радним временом. 

Изузетно, на појединим пословима радни однос се заснива за рад с непуним радним 

временом, у складу с одредбама Правилника. 

 

Члан 3. 

Школа је организована као јединствена радна целина. 

 

Члан  4. 

         Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама, у сагласности са 

наставним планом и програмом, а према распореду часова који доноси директор Школе. 

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

ученика одређене школске године уз поштовање законског лимита. 

 

Члан   5. 

      Школа  ради у две смене. 

      Пре подневна смена почиње у 08,00 часова, а поподневна у 14,00 часова.  

      Школа ради пет наставних дана у недељи у складу са школским календаром.  

      Час траје 45 минута. 

      Мали одмори трају по 5 минута, а велики одмор траје 20 минута. Велики одмор је у свакој 

смени после другог часа. 

 

Члан  6. 

       Образовно васпитни рад се остварује кроз редовну, изборну, допунску, додатну наставу, 

факултативне, спортске и ваннаставне активности, а у складу са наставним планом и програмом. 

 

Члан  7. 

        Школски одбор, по прибављеном мишљењу Општине и Савета родитеља, одређује који ће 

се изборни предмети изучавати у Школи. 

        План изучавања обавезног или изборног страног језика, доноси Општина за све основне 

школе на својој територији, а Школски одбор доноси одлуку о избору или промени страног језика 

који се изучава у Школи. 
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        Одлука о избору или промени страног језика доноси се по прибављеној сагласности 

Министарства просвете, најкасније до 30 јуна текуће године. 

 

Члан  8. 

       Образовно- васпитни рад остварује се у учионицама, кабинетима, фискултурној сали и 

школским теренима у дворишту школе. 

  Као посебан облик наставе може се изводити екскурзија или настава у природи по 

посебном правилнику. 

Члан  9. 

       Пре почетка сваке школске године преиспитује се број извршилаца у настави, а зависно од 

броја ученика и броја осталих радника. Одлуку о повећању или смањењу броја извршилаца доноси 

директор Школе, а у складу са законима и подзаконским прописима. 

 

II УСЛОВИ ЗА РАД У ШКОЛИ 

Члан 10. 

Послове у Школи обављају запослени који испуњавају услове прописане важећим Законом 

о раду, Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме 

наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилником о врсти стручне спреме 

наставника који изводе образовно- васпитни рад из изборних програма у основној школи и другим 

важећим прописима. 

III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 11. 

       Послови код Послодавца систематизовани су у следеће групе: 

1) директор и помоћник директора 

2) наставно особље 

3) административно- финансијско особље 

4) помоћно- техничко особље. 

 

Члан 12. 

       Сви запослени за све време рада морају испуњавати услове за заснивање радног односа код 

Послодавца.  

 

1) Директор и помоћник директора 

Члан 13. 

       Директор и помоћник директора обављају послове руковођења радом Школе и друге 

послове, у складу са законом  и Статутом Школе. 

     Послове директора и помоћника директора обавља по један извршилац. 

 

2) Наставно особље 

Члан 14. 

       Код Послодавца постоје следеће врсте послова наставника: 

1) наставник разредне наставе; 

2) наставник разредне наставе у продуженом боравку; 

3) наставник предметне наставе. 

       Број извршилаца на пословима наставника, стручних сарадника и  педагошог асистента 

утврђује се Годишњим планом рада Послодавца за сваку школску годину.  

 Распоред и распоређивање извршилаца на поједина радна места врши директор школе. 

 

Члан 15. 

       Наставници и стручни сарадници морају да поседују лиценцу за све време радног односа. 

Ради обављања послова наставног особља може се засновати радни однос са: 

1) лицем које поседује лиценцу за наставника, односно стручног сарадника; 
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2) наставником или стручним сарадником – приправником; 

3) лицем без лиценце, које испуњава услове за наставника или стручног сарадника, са радним 

стажом стеченим ван Послодавца, под условима и на начин утврђеним за приправнике; 

4) лицем које заснива радни однос на одређено време, ради замене одсутног наставника или 

стручног сарадника; 

5) педагошким асистентом. 

       Лице без лиценце из става 1. тач. 2) – 4) овог члана може да обавља послове наставника или 

стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног односа код Послодавца. 

      Са приправником се радни однос заснива на неодређено време, или на одређено време док 

не положи испит за лиценцу, а најдуже на две године. 

 

Члан 16. 

       Послове наставника и стручног сарадника код Послодавца може да обавља и приправник – 

стажиста. 

       Приправник – стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за 

лиценцу под непосредним надзором наставника или стручног сарадника који има лиценцу. 

       Послодавац и приправник – стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање 

годину, а најдуже две године. 

       Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос. 

       Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права 

одлучивања и нема право да оцењује ученике код Послодавца. 

       На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују законске одредбе које се 

односе на приправника. 

  

Члан 17. 

За обављање послова наставника разредне наставе радни однос може се засновати с лицем 

које има одговарајуће високо образовање и испуњава све друге услове за заснивање радног односа 

у складу са Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања и подзаконским 

прописима. 

          Нема разлике у условима за заснивање радног односа између наставника разредне наставе и 

наставника разредне наставе у продуженом боравку. 

 

Члан 18. 

       За обављање послова наставника предметне наставе радни однос може се засновати с 

лицем које има одговарајуће високо образовање и испуњава све друге услове за заснивање радног 

односа у складу са Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања и 

подзаконским прописима. 

 

Члан 19. 

       За обављање послова стручног сарадника радни однос може се засновати с лицем које има 

одговарајуће високо образовање и испуњава све друге услове прописане за заснивање радног 

односа у складу са Законом. 

 

Члан 20. 

       За обављање посла педагошког асистента  радни однос може се засновати с лицем које има 

одговарајуће образовање и испуњава све друге услове прописане за заснивање радног односа у 

складу са Законом. 

Члан 21. 

       Врста и степен образовања, односно стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

педагошког асистента прописани су Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној  школи.  
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3) Административно- финансијско особље 

Члан 22. 

       Административно- финансијске послове код Послодавца обављају: 

1) секретар 

2) административни радник  

3) руководилац рачуноводства 

4) финансијско- књиговодствени радник 

Послове секретара, руководиоца рачуноводства, финансијско- књиговодственог радника и 

административног радника обавља по један извршилац.  

 

Члан 23. 

       За обављање посла секретара радни однос може се засновати са дипломираним правником 

– мастером или са дипломираним правником који је стекао високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, са положеним испитом за секретара, који испуњава 

све друге услове прописане за заснивање радног односа. 

       Секретар- приправник уводи се у посао и оспособљава за самостални рад савладавањем 

програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара. 

      Секретару- приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју 

утврди школска управа. 

       Ако се ни на поновљени конкурс за секретара не пријави ниједан кандидат с одговарајућим 

образовањем, за обављање посла секретара може се засновати радни однос најдуже на две године с 

другим лицем, које испуњава све друге прописане услове за заснивање радног односа.  

       У случају из става 2. овог члана, радни однос може се засновати са: 

1) лицем које има звање правника (VI степен стручне спреме – завршена виша школа правног 

смера или први степен правног факултета); 

2) лицем које је стекло правничко образовање на студијама првог степена (основне академске 

студије) или студијама у трајању од три године; 

3) лицем које је апсолвент правног факултета; 

 

Члан 24.  

За обављање посла административног радника радни однос може се засновати с лицем које, 

поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа, има IV степен 

стручне спреме, стечен на основу завршене средње школе правног смера.  

 

Члан 25. 

       За обављање посла руководиоца рачуноводства радни однос може се засновати са 

дипломираним економистом – мастером или са дипломираним економистом који је стекао високо 

образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, који испуњава све друге 

услове прописане за заснивање радног односа. 

 

Члан 26. 

       За обављање посла финансијско- књиговодственог радника радни однос може се засновати 

с лицем које, поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа, има 

IV степен стручне спреме, стечен на основу завршене средње економске школе. 

 

4) Помоћно- техничко особље 

Члан 27. 

      Помоћно- техничке послове код Послодавца обављају: 

1) домар; 

2) спремачица; 

3) куварица; 

4) помоћни радник у кухињи- сервирка. 

       Послове домара обављају два извршиоца. 

       Послове сервирке и куварице обавља по један извршилац. 
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       Послове спремачица обавља најмање четрнаест извршилаца.  

 

Члан 28. 

       Домар: 

       За обављање посла домара радни однос може се засновати с лицем које, поред испуњености 

услова прописаних Законом  за заснивање радног односа, испуњава и следеће услове: 

- четврти или пети степен стручне спреме, КВ или ВКВ радник, водоинсталатeрске, 

електромеханичке, машинске, грађевинске или дрвно-прерађивачке струке. 

Изузетно, радни однос може се засновати с лицем које поред испуњености услова 

прописаних Законом  за заснивање радног односа има завршен трећи степен водоинсталатeрске, 

електромеханичке, машинске, грађевинске или дрвно-прерађивачке струке. 

 

Члан 29. 

       Спремачица : 

       За обављање посла спремачице радни однос може се засновати с лицем које, поред 

испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има завршену основну 

школу. 

 

Члан 30. 

       Кувар : 

       За обављање послова кувара радни однос може се засновати с лицем које, поред 

испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има: 

- завршен трећи или четврти степен стручне спреме угоститељске струке- профил кувар; 

Лице запослено на пословима кувара обавезно врши санитарни преглед на сваких шест месеци. 

 

Члан 31. 

       Помоћни радник у кухињи- сервир: 

      За обављање посла помоћног радника у кухињи- сервир, радни однос може се засновати с 

лицем које, поред испуњености свих других прописаних услова за заснивање радног односа има: 

- завршену основну школу; 

- стручну оспособљеност за рад у кухињи; 

Лице запослено на пословима помоћног радника у кухињи - сервира обавезно врши 

санитарни преглед на сваких шест месеци. 

 

Члан 32. 

       Поред испуњености услова за заснивање радног односа за све време рада, запослени на 

пословима кувара и сервира обавезно се и редовно подвргава лекарским прегледима у складу са 

здравственим прописима. 

 

Члан 33.  

     Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних важећим Законом о раду, 

услови за заснивање радног односа код Послодавца су и:  

1) одговарајуће образовање; 

2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 

3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 

кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторског понашања, 

утврђеног у складу са Законом, на страни кандидата за заснивање радног односа; 

4) држављанство Републике Србије; 

5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
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Услови из ст. 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 

току рада. 

Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1 до 5)  овог члана подносе се уз пријаву на 

конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана – пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тач. 3) 

и 4) овог члана прибавља Послодавац. 

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове 

из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој 

установи. 

 

 IV ОПИС РАДНИХ МЕСТА  

Члан 34. 

Директор школе:  

- представља и заступа школу; 

- организује образовно-васпитни рад школе и стара се о његовом остваривању и 

унапређивању;  

- предлаже нацрт Годишњег плана рада школе;  

- води пословање и усклађује процесе рада у Школи;  

- извршава одлуке Школског одбора;  

- доноси одлуку о слободним радним местима;  

- издаје налоге за вршење одређених задатака; 

- врши избор наставника, стручних сарадник и осталих запослених, на основу конкурса; 

- врши педагошко инструктивни надзор и увид; 

- припрема и руководи седницама Наставничког већа; 

- обједињује рад стручних органа Школе; 

- координира рад старешина, наставника и стручних сарадника; 

- подноси извештај о свом раду Школском одбору; 

- предузима мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника;  

- предузима мере у случају у недоличног понашања наставника, стручних сарадника и 

осталих запослених и њиховог негативног утицаја на ученике и запослене; 

- остварује сарадњу са Министарством просвете, родитељима ученика и  

оснивачем;  

- потписује сведочанства, дипломе, уверења и друге јавне исправе које издаје Школа; 

- обавља и друге послове у складу са Законом и Колективним уговором. 

 

Члан 35. 

Помоћник директора: 

- замењује директора у његовој одсутности; 

- помаже директору у инструктивно- педагошким пословима; 

- врши надзор над административним и финансијским пословањем; 

- организује рад на вођењу педагошке и школске евиденције и документације; 

- одређује замену часова и сам држи наставу по потреби; 

- пружа помоћ наставницима, посебно приправницима у погледу припрема за извођење 

наставе и полагања стручног испита, обавља и друге послове по налогу директора.  

 

Члан 36. 

Наставник и стручни сарадник: 

- остварује циљ и задатке основног образовања и васпитања; 

- припрема се и стручно- педагошки остварује наставни план и програм васпитног рада; 

- сарађује са родитељима ученика; 

- води педагошку и школску документацију и евиденцију о образовно-васпитном раду и 

ученицима; 

- учествује у раду стручних органа Школе;  

- организује ваннаставне активности; 

- учествује у реализацији факултативних активности;  



 

8 

 

- одржава поправне, разредне и друге испите; 

- припрема, прегледа и оцењује задатке и вежбе за предмете са писменим задацима;  

- припрема извештаје о свом раду и одељењу у коме је разредни старешина;  

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

 Наставник разредне наставе 

Члан 37. 

Наставник разредне наставе: 

1) изводи разредну наставу и друге облике образовно- васпитног рада у одељењу првог образовног 

циклуса, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа; 

2) учествује у спровођењу разредног испита ученика; 

3) обавља послове одељењског старешине; 

4) израђује планове рада; 

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води 

евиденцију; 

6) сарађује с родитељима ученика; 

7) стара се о евидентирању потраживања Послодавца према родитељима или старатељима, а на 

основу њихове сагласности и предузима мере за њихову наплату; 

8) води прописану евиденцију о образовно- васпитном раду и ученицима; 

9) дежура према утврђеном распореду; 

10) учествује у раду органа Послодавца; 

11) стручно се усавршава; 

12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Наставник разредне наставе у продуженом боравку 

Члан 38. 

      Наставник разредне наставе у продуженом боравку изводи образовно-  васпитни рад у 

продуженом боравку, ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа, тако што: 

1) организује рад ученика и помаже им у учењу и изради домаћих задатака у продуженом боравку; 

2) организује слободно време ученика; 

3) стара се о рекреацији ученика и боравку на свежем ваздуху; 

4) стара се о одмору ученика; 

5) надгледа исхрану ученика; 

6) стара се о васпитању ученика, односно о изградњи хумане и културне личности ученика;  

7) израђује планове рада; 

8) припрема се за извођење образовно-васпитног рада и о томе води евиденцију; 

9) сарађује с родитељима ученика; 

10) стара се о евидентирању потраживања Послодавца према родитељима или старатељима и 

предузима мере за њихову наплату; 

11) води прописану евиденцију о образовно- васпитном раду и ученицима; 

12) дежура према утврђеном распореду; 

13) учествује у раду органа Послодавца; 

14) стручно се усавршава; 

15) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора у складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Наставник предметне наставе 

Члан 39. 

      Наставник предметне наставе: 

1) изводи предметну наставу и друге облике образовно- васпитног рада у одељењу у првом и/или 

другом образовном циклусу ради остваривања циљева основног образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа; 
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2) обавља послове одељењског старешине; 

3) учествује у спровођењу испита ученика; 

4) израђује планове рада; 

5) припрема се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе води 

евиденцију; 

6) сарађује с родитељима ученика; 

7) стара се о евидентирању потраживања Послодавца према родитељима или старатељима, а  на 

основу њихове сагласности и предузима мере за њихову наплату; 

8) води прописану евиденцију о образовно- васпитном раду и ученицима; 

9) дежура према утврђеном распореду; 

10) учествује у раду органа Послодавца; 

11) стручно се усавршава; 

12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Педагошки асистенти 

Члан 40. 

       Педагошки асистенти пружају помоћ и додатну подршку ученицима, у складу с њиховим 

потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима ради унапређивања њиховог рада са 

ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

 

Школски педагог, односно школски психолог 

Члан 41. 

Школски педагог, односно школски психолог: 

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

- прати и анализира резултате образовно- васпитног рада школе и предлаже мере за његово 

унапређење; 

- ради на увођењу савремених облика и метода наставног рада;  

- 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; 

- води педагошку документацију; 

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Члан 42. 

Библиотекар: 

- руководи библиотеком и ради на остваривану задатака културне и јавне делатности Школе;  

- стручно обрађује књиге и сређује библиотечки фонд; 

- учествује у раду стручних органа;  

- материјално одговара за књиге у библиотеци;  

- предлаже набавке књига и записа и часописа; 

- сарађује са наставницима разредне наставе и предметне наставе;  

- издаје књиге; 

- обавља аналитичко- извештајне послове у вези са радом библиотеке; 

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Члан 43. 

Медијатекар: 

- руководи медијатеком и ради на развијању љубави ученика према медијима; 

- ради на остваривању задатака културне и јавне делатности Школе;  

- стручно обрађује фонд медијатеке;  

- предлаже систем набавке АВ средстава; 
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- сарађује са наставницима предметне и разредне наставе;  

- обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Члан 44. 

Секретар: 

Управне, нормативно правне и друге правне послове у установи обавља секретар установе. 

       Радно време секретара утврђује се у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и 

стандарди за финансирање установе, односно зависно од  величине  школе. 

 

      Област управних послова: 

             1) доношење решења везаних за права, обавезе и одговорности радника, ученика и других 

лица у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Школе. 

 

      Делокруг правних послова: 

1. израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката и других аката из овог 

делокруга; 

2. праћење и спровођење поступка доношење општих аката и правно стручна помоћ;      

3. правно – стручна обрада свих предмета који се достављају на обраду (упис у судски 

регистар, земљишне књиге, осигурање, закључивање уговора и др.); 

4. израда уговора и одлука; 

5. обављање стручних послова из радног односа; 

6. праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих; 

7. праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање 

предлога за измене и допуне;  

8. припремање тужби, предлога одговора на тужбе, улагање жалби и заступање у споровима 

мале вредности пред судом и другим организацијама; 

9. припремање материјала за рад на седницама органа управљања, других органа и стручних 

тела, присуствовање, објашњавање и тумачење законских прописа и правних аката; 

10. обављање послова око уписа у судски регистар, земљишних књига и других правних 

послова; 

11. по овлашћењу директора школе заступа Школу у споровима пред судом; 

12. обављање правних послова око избора за органе (Школски одбор и др.) 

13. стара се о школској евиденцији која се трајно чува; 

14. обавља и друге послове по налогу директора. 

 

        Делокруг рада органа Школе: 

1) пружање стручне помоћи Школском одбору, а по потреби и другим органима Школе 

(учествовање у припреми материјала и изради појединачних аката); 

2) контактирање са органима друштвених и ученичких организација у Школи и ван ње. 

 

      Области кадровских послова: 

1. обављање стручних послова код спровођења конкурса за избор директора, као и код 

спровођења (конкурса) огласа за пријем осталих радника Школе; 

2. обављање стручних послова у вези заснивања, распоређивања, промене статуса радника; 

3. вођење персоналне и кадровске евиденције и матичне књиге запослених (досијеа); 

4. издавање потврда радницима Школе и повредних листа; 

5. достављање потребне документације трезору везане за исплату месечних зарада (сваког 

месеца); 

6. руковођење и организација рада помоћно- техничког особља; 

7. састављање статистичких извештаја; 

Дужан је да се стално стручно усавршава сагласно чл. 26. „Закона  о основама система 

образовања и васпитања“. 

За свој рад одговара директору. 
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Члан 45. 

      Административни радник: 

1) преузима и заводи пошту у деловодник и уручује је адресатима; 

2) адресира и шаље пошту;  

3) куца и обрађује материјале за потребе Школе; 

4) пријављује, одјављује и врши промену у осигурању; 

5) истиче опште и појединачне акте, записнике органа Послодавца, обавештења и слично на 

огласну таблу Послодавца; 

6) издаје потврде радницима Школе и повредне листе; 

7) архивира документа везана за деловодник и одлаже документацију у архиву; 

8) води евиденцију о досељеним и одсељеним ученицима, као и о преводницима и 

извештајима о извршеном упису у вези са тим ученицима; 

9) обавља послове везане за полагање поправних, разредних, матурских и других испита у 

Школи (пријем и завођење пријава, записника и уверења); 

10) чува матичне књиге ученика и непосредно ради на изради дупликата јавних исправа које 

издаје Школа (сведочанства, ђачке књижице, уверења); 

11) издаје потврде ученицима и о томе води евиденцију; 

12) чува печате за које је задужен по Статуту Школе; 

13) врши упис ученика од I- VIII разреда; 

14) помаже у изради ученичке документације (матичне књиге, ђачке књижице); 

15) набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање чистоће, канцеларијског и 

материјала за наставу; 

16) прати и координира рад спремачица у одсуству секретара или по налогу директора; 

17) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са Законом, подзаконским актом, 

општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Члан 46. 

Руководилац рачуноводства: 

- обавља све послове у вези са платним прометом; 
- рукује финансијским средствима у оквиру својих облашћења; 
- врши исплате и уплате новшчних средстава у извршавању обавеза Школе; 
- саставља предлог финансиј ског плана; 
- саставља периодичне обрачуне и годишњи обрачун; 

- води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у прописима; 

- организује и надгледа годишњи попис обавеза и потраживања и наставних средстава и 

опреме Школе; 

- припрема материјалне извештаје за школски одбор који се односе на материјално-

финансијско пословање; 

- обавља и друге послове одређене законом по налогу директора. 

 

Члан 47. 

Благајник: 

- врши исплату зарада и других накнада из радног односа; 

- води благајнички дневник; 

- води рачуна о благајничком максимуму; 

- врши ликвидацију благајне; 

- води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основама; 

- обавља и друге послове по налогу руководиоца рачуноводства и директора. 

 

Члан 48. 

      Домар: 

1) одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању; 

2) отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима; 

3) пријављује веће и/или сложеније кварове и оштећења; 
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4) одговоран је за школску зграду, инсталације и инвентар Школе; 

5) одговоран је за безбедност школске зграде, наставника и ученика; 

6) свакодневно обилази просторије Послодавца и школско двориште ради увида у њихово 

стање; 

7) обавља једноставније молерско-фарбарске и столарске радове;  

8) учествује у годишњем попису инвентара Школе; 

9) чисти снег и лед око Школске зграде, у сарадњи са спремачицама; 

10) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Члан 49. 

      Спремачица: 

1) одржава хигијену у школским просторијама и школском дворишту; 

2) свакодневно пријављује настале кварове на свом терену и евидентира у књигу кварова; 

3) учествује у дежурству у време малих и великих одмора на свом терену; 

4) одржава зеленило код Послодавца и у школском дворишту, у сарадњи с домаром и 

ученицима; 

5) води рачуна о школској имовини; 

6) у случају потребе обавља курирске послове; 

7) обавља послове у вези са организовањем  школских свечаности; 

8) чисти снег и лед око Школске зграде, у сарадњи са домаром; 

9) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

Члан 50. 

     Кувар: 

1) набавља и кува храну за ученике у боравку; 

2) одржава и пере судове, трпезарију и остале просторије које припадају школској кухињи; 

3) чува и одржава чистоћу инвентара и друге опреме којом рукује или која се налази у 

просторијама кухиње; 

4) припрема храну за свечаности и сличне активности у школи; 

5) води сву потребну евиденцију у вези послова кухиње; 

6) остали послови по  налогу секретара, директора школе и помоћника директора 

 

Члан 51. 

      Помоћни радник у кухињи- сервир: 

1) свакодневно преузима и сервира храну ученицима; 

2) одржава хигијену у кухињи и трпезарији и хигијену средстава за свој рад (чишћење, прање, 

пеглање); 

3) обавља послове сервирања за време школских свечаности; 

4) води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај секретару; 

5) обавља послове припреме намирница и помаже куварици у припремању оброка; 

6) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са Законом, 

подзаконским актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 

 

V ЛИЦЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Члан 52. 

Пословe лица задужених за јавне набавке могу обављати лица запослена код послодавца у 

оквиру своје струке - секретар, административни радник, благајник, шеф рачуноводства или друго 

лице по налогу директора Школе. 

Послодавац може за послове јавних набавки ангажовати лице са лиценцом за службеника 

за јавне набавке који је запослен у другој установи. 
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Члан 53. 

Послови лица задужених за јавне набавке: 

1. учествује у изради годишњег плана јавних набавки и прати његову реализацију; 

2. израђује позиве за учеснике јавне набавке и писмено контактира са добављачима и 

вршиоцима услуга; 

3. спроводи поступак јавне набавке мале вредности; 

4. контролише исправност рачуна и документације; 

5. прима профактуре за наручене набавке, ажурира и комплетира пратећу документацију за 

6. достављене рачуне и прослеђује их на реализацију; 

7. прима писмена, евидентира предмете јавне набавке по врстама и води евиденцију трошкова 

по врстама; 

8. слаже документацију у предмет јавне набавке по врстама поступка; 

9. врши експедицију свих аката и прати рокове достављених аката; 

10. одлаже акте у предмете јавних набавки по врстама јавних набавки;  

11. стара се о овери конкурсне документације; 

12. врши пријем и евидентирање понуда за све врсте поступка; 

13. стара се о потписивању записника и о достављању члановима комисије записника, 

конкурсне документације и других аката; 

14. врши архивирање предмета јавних набавки; 

15. саставља периодичне извештаје о јавним набавкама и доставља их Управи за јавне набавке; 

16. обавља и друге послове из области јавних набавки по налогу директора. 

 

VI ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 54. 

Директор Школе актом у писменој форми одређује лице које ће обављати послове безбедности и 

здравља на раду (даље: лице за безбедност и здравље на раду). 

Лице из става 1. овог члана одређује се из реда запослених у Школи или се путем Уговора може 

организовати одговарајућа стручна установа за обављање послова старања о безбедности и 

здрављу на раду. 

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. 

 

Члан 55. 

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду, а нарочито: 

1. учествује у припреми акта о процени ризика; 

2. врши контролу и даје савете директору у планирању, избору, коришћењу и одржавању 

средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду; 

3. учествује у опремању и уређивању радних места ради обезбеђивања безбедности и здравих 

услова рада; 

4. организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине и превентивне и 

периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; 

5. предлаже мере за побољшање услова рада, свакодневно прати и контролише примену мера 

за безбедност и здравље запослених на раду; 

6. 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; 

7. припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и припрема 

упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 

8. забрањује рад на радном месту или употребу средстава, у случају када утврди непосредну 

опасност по живот или здравље запослених; 

9. сарађује и координира рад са службом медецине рада по свим питањима у области 

безбедности и здравља на раду; 

10. води евиденцију у области безбедности и здравља на раду у Школи. 
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Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести директора и 

представнике запослених за безбедност и здравље на раду о забрани рада из става 1. тачке 8) овог 

члана Правилника. 

Ако директор, и поред забране рада у смислу става 1. тачке 8) 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. 

 

VII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 

       Запослени који не испуњава услове за заснивање радног односа и/или за рад, утврђене 

Правилником, а радни однос код Послодавца је засновао према условима утврђеним у правилнику 

који је важио до ступања на снагу Правилника, има право да настави рад код Послодавца. 

Члан 57. 

Овај правилник разматрао је Школски одбор на седници одржаној дана 

______________________ и дао сагласност за његово доношење. 

За сва питања која нису регулисана овим Правилником или су у супротности за Законом, 

примењује се Закон, подзаконски акти из области образовања, важећи Посебан колективни уговор 

за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Статут Школе.  

 

Члан 58. 

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

систематизацији послова у ОШ „Бранко Ћопић“, заведен под бројем 170-ХХI-3.7/11 од 09.02.2011. 

године. 

 

Члан 59. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца. 

                     

 

 

                                                                                                                       ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                            _____________________ 

                                                                                                                Снежана Китановић 

 

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Послодавца дана _________________ године, а ступио је 

на снагу дана ___________________ године. 

 

 

 

 

                                                                                                      Секретар  

 

                                                                                                 ___________________ 

 


