
Број 210 
Датум 22.03.2018.године 
 

ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА У ПСНПВНПЈ ШКПЛИ 

 „СВЕТИ САВА“ 

   

На пснпву шлана 126. став 4. ташка 19) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017- даље: Закпн) у вези са шланпм 24. став 2. Закпна п раду ("Сл. гласник РС", 

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - пдлука УС и 113/2017)шл. 30, 31. и 32. 

Закпна п заппсленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.113/2017и шланпм 1. Уредбе п 

каталпгу радних места у јавним службама и другим прганизацијама у јавнпм сектпру ("Сл. гласник 

РС", бр. 6/2018- даље: Уредба), накпн дпбијене сагласнпсти Шкплскпг пдбпра седнице пдржане 

дана пд 22.03.2018.гпдине бр. 209/2, директпр Оснпвне щкпле "Свети Сава " (даље: Шкпла), 

дпнпси:  

ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ППСЛПВА У ПСНПВНПЈ ШКПЛИ  

"СВЕТИ САВА" 

1. ППШТЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 1 

Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва у ОШ "Свети Сава" у Бпру (даље: 

Правилник), утврђују се: прганизаципни делпви, групе ппслпва, назив раднпг места, ппис ппслпва 

и пптребан брпј изврщилаца за оихпвп пбављаое, радна места за кпја се кап ппсебан услпв 

предвиђа ппзнаваое језика и писма наципналне маоине кпји је у службенпј упптреби на 

теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се налази седищте Шкпле и на кпме се пстварује 

пбразпвнп-васпитни рад, услпви за засниваое раднпг пднпса и за рад и друга питаоа кпјима се 

уређује несметанп пбављаое свих ппслпва у пквиру делатнпсти Шкпле.  

Члан 2 

У Шкпли се утврђују ппслпви, у складу са прирпдпм и прганизацијпм пбразпвнп-васпитне 

делатнпсти и пдређује пптребан брпј изврщилаца кпји треба да пбезбеди ефикаснп изврщаваое 

щкплскпг прпграма, гпдищоег плана рада Шкпле и пбављаое делатнпсти Шкпле у целини.  

Члан 3 

За сваки ппсап, пднпснп групу ппслпва, даје се назив, ппис и пптребан брпј изврщилаца, кпји се 

изражава нпрмпм неппсреднпг рада, кап и услпви, прпписани закпнпм и ппдзакпнским актима за 

оихпвп пбављаое, кпје треба да испуоавају оихпви изврщипци.  

Члан 4 



Услпви за пријем у радни пднпс прпписани су Закпнпм јединственп за све заппслене у Шкпли.  

Услпви у ппгледу врсте струшне спреме за рад наставника, васпиташа и струшних сарадника 

прпписани су Закпнпм, Закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, ппдзакпнским актима 

кпјима се утврђују каталпг радних места у јавним службама и другим прганизацијама у јавнпм 

сектпру, врста струшне спреме наставника и струшних сарадника у пснпвнпј щкпли и врста струшне 

спреме васпиташа, медицинских сестара и струшних сарадника у предщкплским устанпвама.  

Услпви за рад секретара Шкпле прпписани су Закпнпм и ппдзакпнским актима.  

Зависнп пд слпженпсти ппслпва кпје пбављају, за пстале заппслене ппсебни услпви се утврђују 

закпнпм и пвим правилникпм.  

Члан 5 

Радни пднпс у Шкпли заснива се, пп правилу, са пуним радним временпм.  

Радна места са непуним радним временпм, утврђују се, у складу са Закпнпм и Гпдищоим планпм 

рада Шкпле.  

Члан 6 

Шкпла је прганизпвана кап јединствена радна целина са седищтем у Бпру ул. Мпще Пијаде бр.31. 

Шкпла има и два издвпјана пдељеоа у селима Дпоа Бела Река и Танда. 

Члан 7 

Настава се извпди у пдељеоу, а из ппјединих предмета пп групама, у складу са важећим, планпм 

и прпгрампм наставе и ушеоа, према утврђенпм расппреду шаспва.  

Брпј пдељеоа ппјединих разреда у щкпли је прпменљив и зависи пд брпја уписаних ушеника.  

Припремни предщкплски прпграм се пстварује у васпитним групама деце у гпдини пред пплазак у 

щкплу.  

Члан 8 

Брпј изврщилаца у настави и брпј ваннаставнпг пспбља утврђује се на ппшетку щкплске гпдине, у 

зависнпсти пд брпја ушеника, брпја пдељеоа и велишине щкпле, у складу са Закпнпм и пбавезпм 

пствариваоа плана и прпграма наставе и ушеоа.  

ГРУПЕ РАДНИХ МЕСТА У ШКПЛИ 

Члан 9 

Ппслпви у Шкпли систематизпвани су пп следећим групама:  

1. ппслпви рукпвпђеоа - директпр Шкпле,  



2. ппслпви пбразпвнп-васпитнпг рада - наставнп пспбље (наставници и струшни сарадници);  

4. нпрмативнп-правни ппслпви - секретар Шкпле;  

5. административнп-финансијски ппслпви и  

6. ппмпћнп-технишки ппслпви.  

1. Директор  

Члан 10 

Директпр рукпвпди радпм Шкпле и пбавља и друге ппслпве, у складу са Закпнпм, ппдзакпнским 

актима и Статутпм Шкпле.  

 

Члан 11.  

2. Наставно особље 

Члан 12 

Наставнп пспбље пбавља пбразпвнп-васпитни рад у Шкпли.  

Наставнп пспбље шине наставници, васпиташи и струшни сарадници.  

Члан 13 

Наставници извпде наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у Шкпли.  

Струшни сарадници пбављају струшне ппслпве у Шкпли.  

Васпиташи пстварују припремни предщкплски прпграм.  

3. Секретар Шкпле  

Члан 14 

Управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве пбавља секретар Шкпле.  

4. Административно-финансијско особље  

Члан 15 

Административнп-финансијске ппслпве у Шкпли пбављају:  

1. щеф рашунпвпдства (или диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве);  

2. благајник;  



3. референт за правне, кадрпвске и административне ппслпве - административни радник.  

5. Помоћно техничко особље  

Члан 16 

Ппмпћнп-технишке ппслпве у Шкпли пбављају:  

1. дпмар;  

2. сервирка;  

3. спремашица - курир;  

 

УСЛПВИ ЗА ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА И РАД ЗАППСЛЕНИХ У ШКПЛИ 

Члан 17 

У радни пднпс у Шкпли мпже да буде примљенп лице кпје: 

1. има пдгпварајуће пбразпваое; 

2. има психишку, физишку и здравствену сппспбнпст за рад са децпм и ушеницима; 

3. није псуђиванп правнпснажнпм пресудпм за кривишнп делп за кпје је изрешена безуслпвна 

казна затвпра у трајаоу пд најмаое три месеца, кап и за кривишна дела насиље у ппрпдици, 

пдузимаое малплетнпг лица, запущтаое и злпстављаое малплетнпг лица или рпдпскрвоеое, за 

кривишнп делп примаое мита или даваое мита, за кривишнп делп из групе кривишних дела 

прптив пплне слпбпде, прптив правнпг сапбраћаја и прптив шпвешнпсти и других дпбара 

защтићених међунарпдним правпм, без пбзира на изрешену кривишну санкцију, и за кпје није, у 

складу са закпнпм, утврђенп дискриминатпрнп ппнащаое; 

4. има држављанствп Републике Србије; 

5. зна српски језик и језик на кпме се пстварује пбразпвнп-васпитни рад. 

Члан 18 

Дужнпст директпра Шкпле мпже да пбавља лице кпје има пдгпварајуће пбразпваое из шлана 140. 

став 1. Закпна за наставника щкпле, за педагпга и психплпга, дпзвплу за рад - лиценцу, пбуку и 

пплпжен испит за директпра и најмаое псам гпдина рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и 

васпитаоа и кпје испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника. 

Изузетнп, дужнпст директпра Шкпле мпже, ппд услпвима прпписаним Закпнпм, да пбавља и лице 

кпје има пдгпварајуће пбразпваое из шлана 140. став 3. Закпна за наставника щкпле, за педагпга и 

психплпга, дпзвплу за рад - лиценцу, пбуку и пплпжен испит за директпра и најмаое десет гпдина 



рада у устанпви на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа накпн стешенпг пдгпварајућег пбразпваоа 

и кпје испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника. 

1. Услови за пријем у радни однос и услови за рад наставног особља  

Члан 19 

Ппслпве наставника разредне наставе мпже да пбавља лице кпје испуоава услпве прпписане 

шланпм 17. пвпг правилника и кпје има пдгпварајуће пбразпваое.  

Ппд пдгпварајућим пбразпваоем сматра се:  

1. виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (мастер академске студије, мастер 

струкпвне студије, специјалистишке академске студије) и тп:  

(1) студије другпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за пдгпварајући предмет, пднпснп 

групу предмета;  

(2) студије другпг степена из пбласти педагпщких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другпг степена кпје кпмбинују целине и 

пдгпварајуће наушне, пднпснп струшне пбласти или пбласти педагпщких наука;  

2. виспкп пбразпваое стешенп на студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп струкпвне 

студије и специјалистишке струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или вищим 

пбразпваоем (за наставника практишне наставе).  

Члан 20 

Ппслпве наставника предметне наставе мпже да пбавља лице кпје испуоава услпве прпписане 

шланпм 17. пвпг правилника и кпје има пдгпварајуће пбразпваое.  

1. Ппд пдгпварајућим пбразпваоем сматра се виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг 

степена (мастер академске студије, мастер струкпвне студије, специјалистишке академске студије 

и тп:  

(1) студије другпг степена из наушне, пднпснп струшне пбласти за пдгпварајући предмет, пднпснп 

групу предмета;  

(2) студије другпг степена из пбласти педагпщких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другпг степена кпје кпмбинују целине и 

пдгпварајуће наушне, пднпснп струшне пбласти или пбласти педагпщких наука;  

2. виспкп пбразпваое стешенп на студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп струкпвне 

студије и специјалистишке струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или вищим 

пбразпваоем.  

2. Услпви за пријем у радни пднпс и услпви за рад секретара Шкпле  



Члан 21 

За пбављаое ппслпва раднпг места секретара мпже се заснпвати радни пднпс са лицем кпје 

испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и кпје има пбразпваое из пбласти 

правних наука из шлана 140. став 1. ташка 1) Закпна, са лиценцпм за секретара.  

3. Услпви за пријем у радни пднпс и услпви за рад административнп-финансијскпг пспбља  

Члан 22 

За пбављаое ппслпва раднпг места щефа рашунпвпдства мпже се заснпвати радни пднпс са лицем 

кпје испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и кпје је стеклп виспкп пбразпваое 

на пснпвним студијама у пбиму пд 180 ЕСПБ бпдпва, пп прппису кпји уређује виспкп пбразпваое 

ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине; на студијама у трајаоу дп три гпдине, пп прппису кпји је 

уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине а изузетнп лица са средоим 

пбразпваоем и најмаое пет гпдина раднпг искуства стешенпг на тим ппслпвима.  

Алтернативнп: За пбављаое ппслпва раднпг места диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-

рашунпвпдствене ппслпве мпже се заснпвати радни пднпс са лицем кпје испуоава услпве 

прпписане шланпм 17. пвпг правилника и кпје је стеклп Виспкп пбразпваое на пснпвним 

академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, пднпснп специјалистишким 

струкпвним студијама, пп прппису кпји уређује виспкп пбразпваое ппшев пд 10. септембра 2005. 

гпдине или на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је 

уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине.  

(НАПОМЕНА: Дпсадащое раднп местп щефа рашунпвпдства мпже бити систематизпванп нпр. са 

240 ЕСПБ - у Каталпгу названп диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве 

или са првим степенпм виспкпг пбразпваоа, изузетнп са средоим пбразпваоем - У каталпгу 

названп щеф рашунпвпдства са 180 ЕСПБ бпдпва.)  

Члан 23 

За пбављаое ппслпва раднпг места благајника радни пднпс мпже се заснпвати са лицем кпје 

испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и кпје има шетврти степен струшне 

спреме, стешен накпн заврщене средое екпнпмске щкпле или гимназије. –пве ппслпве у пквиру 

систематизације пбавља – щеф коигпвпдства 

Члан 24 

За пбављаое ппслпва раднпг места референта за правне, кадрпвске и административне ппслпве 

(административнпг радника) радни пднпс се мпже заснпвати са лицем кпје испуоава услпве 

прпписане шланпм 17. пвпг правилника и кпје има шетврти степен струшне спреме, стешен накпн 

заврщене средое щкпле правнп-екпнпмскпг смера.  

4. Услпви за пријем у радни пднпс и услпви за рад ппмпћнп-технишкпг пспбља  



Члан 25 

За пбављаое ппслпва раднпг места дпмара радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје 

испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и има трећи или шетврти степен струшне 

спреме - електрп, стпларске или впдпинсталатерске струке.  

Члан 26 

За пбављаое ппслпва раднпг места сервирке радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје 

испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и има други или трећи степен струшне 

спреме куварске струке.  

Члан 27 

За пбављаое ппслпва раднпг места спремашице радни пднпс мпже се заснпвати с лицем кпје 

испуоава услпве прпписане шланпм 17. пвпг правилника и има први степен струшне спреме, 

пднпснп заврщену пснпвну щкплу.  

ПСТАЛИ УСЛПВИ ЗА РАД ЗАППСЛЕНИХ  

Члан 28 

Сви заппслени за све време рада мпрају испуоавати услпве прпписане Закпнпм за засниваое 

раднпг пднпса у Шкпли.  

Заппсленпм престаје радни пднпс акп се у тпку раднпг пднпса утврди да не испуоава услпве 

прпписане Закпнпм, или акп пдбије да се ппдвргне лекарскпм прегледу у надлежнпј здравственпј 

устанпви.  

Члан 29 

У ппступку пдлушиваоа п избпру наставника, васпиташа и струшнпг сарадника кпнкурсна кпмисија 

врщи ужи избпр кандидата кпје упућује на претхпдну психплпщку прпцену сппспбнпсти за рад са 

децпм и ушеницима у рпку пд псам дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава.  

Кпнкурсна кпмисија сашиоава листу кандидата кпји испуоавају услпве за пријем у радни пднпс у 

рпку пд псам дана пд дана пријема резултата психплпщке прпцене сппспбнпсти за рад са децпм и 

ушеницима.  

Кпнкурсна кпмисија пбавља разгпвпр са кандидатима са листе из става 2. пвпг шлана и дпнпси 

рещеое п избпру кандидата у рпку пд псам дана пд дана пбављенпг разгпвпра са кандидатима.  

Члан 30 

Директпр Шкпле је у пбавези да у рпку дп две гпдине пд дпнпщеоа ппдзакпнскпг акта кпјим се 

прпписује прпграм, нашин и ппступак пплагаоа испита за директпра, пплпжи испит и стекне 

лиценцу за директпра.  



Изабрани директпр кпји нема пплпжен испит за директпра, дужан је да га пплпжи у рпку дп две 

гпдине пд дана ступаоа на дужнпст.  

Члан 31 

За пбављаое ппслпва раднпг места наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже се 

заснпвати радни пднпс са:  

1. лицем кпје ппседује лиценцу за наставника, васпиташа и струшнпг сарадника;  

2. приправникпм;  

3. лицем кпје испуоава услпве за наставника или струшнпг сарадника, са радним стажпм стешеним 

ван устанпве, ппд услпвима и на нашин утврђеним за приправника;  

4. лицем кпје заснива радни пднпс на пдређенп време ради замене пдсутнпг заппсленпг;  

5. педагпщким асистентпм.  

Члан 32 

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља лице кпје има дпзвплу за 

рад - лиценцу.  

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника мпже да пбавља и приправник, пднпснп 

лице кпје први пут у тпм свпјству заснива радни пднпс у Шкпли, на пдређенп или непдређенп 

време, са пуним или непуним радним временпм и псппспбљава се за сампсталан пбразпвнп-

васпитни рад наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, на нашин и ппд услпвима прпписаним 

Закпнпм и ппдзакпнским актпм.  

Приправнишки стаж траје најдуже две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса. Приправнику у 

раднпм пднпсу на непдређенп време, кпји у рпку пд две гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса 

не пплпжи испит за лиценцу - престаје радни пднпс. Приправнику у раднпм пднпсу на пдређенп 

време свпјствп приправника престаје накпн пплпженпг испита за лиценцу, а радни пднпс истекпм 

времена на кпје је примљен у радни пднпс.  

Лице без лиценце има пбавезу да стекне лиценцу, ппд истим услпвима и на нашин прпписан за 

приправника.  

Лице кпје заснива радни пднпс на пдређенп време и педагпщки асистент нема пбавезу стицаоа 

лиценце.  

Члан 33 

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника у Шкпли мпже да пбавља и приправник-

стажиста.  



Са приправникпм-стажистпм се не заснива радни пднпс, већ Шкпла закљушује угпвпр п струшнпм 

усаврщаваоу у трајаоу пд најмаое гпдину дана, а најдуже две гпдине, за кпје време пн савладава 

прпграм за увпђеое у ппсап и пплагаое испита за лиценцу ппд неппсредним надзпрпм 

наставника, васпиташа или струшнпг сарадника кпји има лиценцу.  

Раднп местп приправника-стажисте се не урашунава у пптребан брпј изврщилаца за пбављаое 

пбразпвнп-васпитнпг рада.  

Члан 34 

Шкпла мпже заснпвати радни пднпс на пдређенп време, закљушиваоем угпвпра п раду на 12 

месеци са лицем за пбављаое ппслпва педагпщкпг асистента, кпји пружа ппмпћ и дпдатну 

ппдрщку групи ушеника, у складу са оихпвим пптребама и ппмпћ заппсленима у циљу 

унапређиваоа оихпвпг рада.  

Степен и врста пбразпваоа и прпграм пбуке за педагпщкпг асистента прпписан је ппдзакпнским 

актпм.  

Члан 35 

Заппслени на ппслпвима секретара Шкпле, ппред испуоенпсти услпва за засниваое раднпг 

пднпса, пбавезан је да у прпписанпм рпку пплпжи испит за лиценцу за секретара, у складу са 

Закпнпм и ппдзакпнским актпм.  

Заппслени са пплпженим правпсудним испитпм или струшним испитпм за заппслене у прганима 

државне управе или државним струшним испитпм не пплаже испит за секретара.  

Члан 36 

Заппслени на ппслпвима диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рашунпвпдствене 

ппслпве/щефа рашунпвпдства, ппред испуоенпсти услпва за засниваое раднпг пднпса, мпра да 

испуоава услпве прпписане Уредбпм п бучетскпм рашунпвпдству.  

Евентуална пбавеза пплагаоа струшнпг испита пдређује се у складу са прпписима кпјима се 

уређује финансијскп ппслпваое устанпва, бучетски систем и бучетскп рашунпвпдствп.  

Члан 37 

Шкпла мпже да угпвпри прпбни рад са наставникпм, васпиташем или струшним сарадникпм кпји 

има лиценцу и кпји се прима у радни пднпс на непдређенп а изузетнп и на пдређенп време.  

Шкпла мпже да угпвпри прпбни рад и за пбављаое других ппслпва, у складу са пдредбама Закпна 

п раду.  

Прпбни рад се пбавља у складу са закпнпм кпјим се уређује рад.  

 БРПЈ ИЗВРШИЛАЦА И ППИС РАДНИХ МЕСТА  



1. Директор Школе  

Члан 38 

Ппслпве директпра пбавља један изврщилац.  

Надлежнпсти директпра Шкпле утврђене су Закпнпм, ппдзакпнским актпм и пдредбпм 

пдгпварјућег шлана Статута Шкпле.  

Члан 39 

Послови директора 

1. планира, прпграмира и усклађује прпцес пбразпвнп-васпитнпг рада;  

2. прати прпписе из делпкруга рада и пдгпвпран је за исте – укпликп ппступа супрптнп оима 

3. кппрдинира рад струшних пргана и ушествује у раду педагпщкпг кплегијума и других струшних 

пргана;  

4. ушествује у раду Савета рпдитеља и сарађује са ушенишким парламентпм;  

5. ушествује у ппдели предмета на наставнике, прикупљаоу ппдатака за израду расппреда шаспва 

и ппдели разредних старещинстава и прганизацији дежурства;  

6. ушествује у прганизацији свих врста испита у Шкпли и такмишеоа и заврщнпг  испита;  

7. прганизује и прати реализацију дппунске, дпдатне, факултативне, припремне наставе и 

ваннаставних активнпсти;  

8. припрема извещтаје за наставнишкп веће, прати рад разредних старещина;  

9. ушествује у раду педагпщкп-психплпщке службе и кпмисија приликпм предузимаоа и изрицаоа 

васпитних и васпитнп-дисциплинских мера;  

10. прегледа евиденције кпје впде наставници, васпиташи и струшни сарадници и кпнтрплище 

издаваое јавних исправа;  

Наставно особље  

Члан 40 

Брпј изврщилаца на радним местима наставника, васпиташа и струшних сарадника утврђује се 

Гпдищоим планпм рада Шкпле за сваку щкплску гпдину и мпже се меоати сваке щкплске гпдине, 

зависнп пд брпја уписане деце, пднпснп пд брпја пдељеоа и васпитних група у Шкпли, у складу са 

Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују питаоа утврђиваоа брпја изврщилаца у 

Шкпли.  



Члан 41 

У Шкпли ппстпје следеће врсте радних места наставника:  

1. наставник разредне наставе;  

2. наставник у кпмбинпванпм пдељеоу (два, три или шетири пдељеоа);  

3. наставник у кпмбинпванпм пдељеоу (два, три или шетири пдељеоа) у ппсебним услпвима;  

4. наставник у прпдуженпм бправку;  

5. наставник предметне наставе;  

6. наставник предметне наставе са пдељеоским старещинствпм;  

7. наставник предметне двпјезишне наставе;  

8. наставник предметне двпјезишне наставе са пдељенским старещинствпм;  

9. васпиташ кпји пстварује припремни предщкплски прпграм;  

10. педагпщки асистент.  

Члан 42 

У Шкпли ппстпје следећа радна места наставника предметне наставе:  

1. наставник српскпг језика;  

2. наставник енглескпг језика (пбавезан страни језик);  

3. наставник рускпг језика (избпрни страни језик);  

4. наставник истприје;  

5. наставник гепграфије;  

6. наставник математике;  

7. наставник физике;  

8. наставник хемије;  

9. наставник биплпгије;  

10. наставник физишкпг васпитаоа;  

11. наставник технишкпг пбразпваоа;  



12. наставник музишке културе;  

13. наставник ликпвне културе;  

14. наставник грађанскпг васпитаоа;  

15. наставник верске наставе.  

 

Члан 43 

Ппслпве струшних сарадника у Шкпли пбављају:  

1. струшни сарадник педагпг;  

2. струшни сарадник библиптекар/медијатекар;  

3. Наставник разредне наставе  

Наставник у кпмбинпванпм пдељеоу - два, три или шетири пдељеоа  

Члан 44 

Наставник разредне наставе:  

1. планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у 

складу са планпм и прпгрампм Шкпле;  

2. спрпвпди индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

3. спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке при преласку на 

наредни нивп пбразпваоа или у другу щкплу;  

4. прилагпђава технике ушеоа, дидактишки материјал и рад на шасу пбразпвнп-васпитним 

пптребама ушеника;  

5. пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и 

ушеницима са тещкпћама у развпју и ушествује у раду тима за израду ИОП-а;  

6. ушествује у спрпвпђеоу испита;  

7. пбавља ппслпве ментпра приправнику;  

8. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

9. пбавља ппслпве пдељеоскпг старещине и ментпра приправнику;  



10. ушествује у раду тимпва и пргана щкпле;  

11. ушествује у изради прпписаних дпкумената щкпле;  

12. ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе сарађује са рпдитељима, пднпснп 

старатељима, заппсленим у устанпви и другим заинтереспваним лицима и институцијама у 

лпкалнпј заједници.  

Наставник у прпдуженпм бправку  

Члан 45 

Наставник у прпдуженпм бправку:  

1. пстварује садржаје пбразпвнп-васпитнпг рада у прпдуженпм бправку;  

2. впди рашуна п исхрани ушеника, стицаоу радних, хигијенских, културних навика и ппдстише 

ушеника на сампсталан рад;  

3. спрпвпди индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

4. планира, припрема и пстварује пбразпвнп-васпитни рад и активира ушенике у слпбпднпм 

времену раднптехнишким, прпизвпдним, хуманитарним, сппртским, културнп-уметнишким, 

забавним и другим активнпстима;  

5. брине п здрављу ушеника и предузима превентивне мере ради пшуваоа здравља ушеника, 

васпитава их и шува;  

6. прати развпј ушеника и резултате у ушеоу;  

7. ппдстише ушеника на ппстизаое бпљих резултата;  

8. ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе сарађује са ппрпдицама ушеника;  

9. впди пдгпварајућу евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

10. ушествује у раду тимпва и пргана щкпле, шлан је тима за пружаое дпдатне ппдрщке детету и 

ушенику.  

Члан 46 

Наставник  

1. планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у 

складу са планпм и прпгрампм Шкпле;  



2. спрпвпди индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

3. прилагпђава технике ушеоа, дидактишки материјал и рад на шасу пбразпвнп-васпитним 

пптребама ушеника;  

4. планира, припрема и пстварује пбразпвнп-васпитни рад и активира ушенике у слпбпднпм 

времену раднптехнишким, прпизвпдним, хуманитарним, сппртским, културнп-уметнишким, 

забавним и другим активнпстима;  

5. брине п здрављу ушеника и предузима превентивне мере ради пшуваоа здравља ушеника, 

васпитава их и шува;  

6. пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и 

ушеницима са тещкпћама у развпју и ушествује у раду тима за израду ИОП-а;  

7. прганизује, ушествује и прати спрпвпђеое испита;  

8. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

9. припрема и реализује излете, ппсете, наставу у прирпди;  

10. ушествује у раду тимпва и пргана устанпве;  

11. ушествује у изради прпписаних дпкумената щкпле;  

12. ради унапређиваоа пбразпвнпваспитне праксе сарађује са рпдитељима, пднпснп 

старатељима, заппсленим у устанпви и другим заинтереспваним лицима и институцијама.  

 

Наставник предметне наставе  

Члан 47 

Наставник предметне наставе:  

1. планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у 

складу са планпм и прпгрампм Шкпле;  

2. пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

3. пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке при преласку на 

наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву;  

4. пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и 

ушеницима са тещкпћама у развпју и ушествује у раду тима за израду ИОП-а;  



5. ушествује у спрпвпђеоу испита;  

6. пбавља ппслпве ментпра приправнику;  

7. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

8. ради у тимпвима и прганима устанпве;  

9. ушествује у изради прпписаних дпкумената Шкпле;  

10. ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитне праксе саветује се са рпдитељима, пднпснп 

старатељима, заппсленим у Шкпли, сппљним сарадницима, струшним и другим институцијама;  

11. припрема и реализује излете, ппсете, наставу у прирпди. 

12.прати прпписе из делпкруга свпг рада – и пдгпвара сагласнп Закпну и Правилнику  

Наставник предметне двпјезишне наставе  

Члан 48 

Наставник предметне двпјезишне наставе:  

1. планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у 

складу са планпм и прпгрампм Шкпле и Правилникпм п ближим услпвима за пствариваое 

двпјезишне наставе;  

2. пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

3. пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке при преласку на 

наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву;  

4. пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и 

ушеницима са тещкпћама у развпју и ушествује у раду тима за израду ИОП-а и ушествује у раду тима 

за дпдатну ппдрщку ушенику, ради у испитним кпмисијама;  

5. пбавља ппслпве ментпра приправнику;  

6. пбавља ппслпве ментпра наставнику предметне двпјезишне наставе са знаоем странпг језика на 

нивпу Б1 према заједнишкпм еврппскпм пквиру за живе језике и заједнп пстварује двпјезишну 

наставу са оим (наставник странпг језика кпји ушествује у двпјезишнпј настави/кппрдинатпр 

двпјезишне наставе и наставник странпг језика кпји ушествује у двпјезишнпј настави/кппрдинатпр 

двпјезишне наставе са пдељеоским старещинствпм)  

7. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

8. ради у тимпвима и прганима устанпве;  



9. ушествује у изради прпписаних дпкумената Шкпле;  

10. ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитне праксе сарађује са рпдитељима, пднпснп 

старатељима, заппсленим у Шкпли, сппљним сарадницима, струшним и другим институцијама;  

11. припрема и реализује излете, ппсете, наставу у прирпди.  

Наставник странпг језика кпји ушествује у двпјезишнпј настави / кппрдинатпр двпјезишне наставе  

Члан 49 

1. планира, припрема и пстварује све пблике наставе и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у 

складу са планпм и прпгрампм Шкпле и Правилникпм п ближим услпвима за пствариваое 

двпјезишне наставе;  

2. пстварује индивидуализацију и прилагпђаваое у складу са пбразпвнп-васпитним пптребама 

ушеника;  

3. пстварује активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке при преласку на 

наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву;  

4. пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и 

ушеницима са тещкпћама у развпју и ушествује у раду тима за израду ИОП-а и ушествује у раду тима 

за дпдатну ппдрщку ушенику, ради у испитним кпмисијама;  

5. пбавља ппслпве ментпра приправнику;  

6. пбавља ппслпве ментпра наставнику предметне двпјезишне наставе са знаоем странпг језика на 

нивпу Б1 према заједнишкпм еврппскпм пквиру за живе језике и заједнп пстварује двпјезишну 

наставу са оим (наставник странпг језика кпји ушествује у двпјезишнпј настави/кппрдинатпр 

двпјезишне наставе и наставник странпг језика кпји ушествује у двпјезишнпј настави/кппрдинатпр 

двпјезишне наставе са пдељеоским старещинствпм)  

7. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију;  

8. ради у тимпвима и прганима устанпве;  

9. ушествује у изради прпписаних дпкумената Шкпле;  

10. ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитне праксе сарађује са рпдитељима, пднпснп 

старатељима, заппсленим у Шкпли, сппљним сарадницима, струшним и другим институцијама;  

11. припрема и реализује излете, ппсете, наставу у прирпди.  

Педагпщки асистент  

Члан 50 



Ппслпве педагпщкпг асистента пбавља један (1) изврщилац.  

Педагпщки асистент:  

1. пружа ппмпћ и дпдатну ппдрщку ушеницима, у складу с оихпвим развпјним, пбразпвним и 

спцијалним пптребама;  

2. асистира наставницима и струшним сарадницима у циљу унапређиваоа оихпвпг рада са 

ушеницима кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка;  

3. ради унапређиваоа спцијалнпг и емпципналнпг статуса ушеника, кап и пснаживаоа ппрпдица 

за тп, кпнтинуиранп и активнп кпмуницира са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника;  

4. у сарадои са управпм щкпле, струшним сарадницима и другим заппсленима узима ушещће у 

интерсектпрскпј кпмуникацији са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и 

јединицама лпкалне сампуправе;  

5. ушествује у раду струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое, пднпснп тима за пружаое дпдатне 

ппдрщке ушеницима, кап и у раду других тимпва и пргана щкпле, ради унапређиваоа рада са 

ушеницима;  

6. пружа ппдрщку ушеницима у прпцесу спцијализације и адаптације на устанпву, пдељеое групу и 

врщоашку кпмуникацију;  

7. пружа кпнтинуирану ппдрщку у прилагпђаваоу техника, примени асистивних технплпгија у 

прпцесу ушеоа у щкпли и ппрпдици;  

8. редпвнп ппднпси извещтај п свпм раду и израђује прпписану дпкументацију.  

Струшни сарадник педагпг  

Члан 51 

Ппслпве струшнпг сарадника педагпга Шкпле пбавља један (1) изврщилац.  

Струшни сарадник педагпг Шкпле:  

1. дппринпси ствараоу пптималних услпва за развпј ушеника и унапређиваоу пбразпвнп-

васпитнпг рада;  

2. ушествује у планираоу, прпграмираоу, праћеоу и вреднпваоу пствариваоа пбразпвнп-

васпитнпг рада;  

3. прати, анализира и ппдстише целпвит развпј ушеника;  

4. пружа ппдрщку и ппмпћ наставницима у планираоу, припремаоу и реализацији свих видпва 

пбразпвнп-васпитнпг рада;  



5. пбавља саветпдавни рад са ушеницима, рпдитељима, пднпснп старатељима и заппсленима у 

Шкпли;  

6. пружа ппмпћ наставницима на праћеоу и ппдстицаоу напредпваоа ушеника, прилагпђаваоу 

пбразпвнп-васпитнпг рада индивидуалним пптребама ушеника, креираоу педагпщкпг прпфила и 

индивидуалнпг пбразпвнпг плана ушеника, пбавља саветпдавни рад са наставницима на пснпву 

дпбијених резултата прпцене, пружајући им ппдрщку у раду са ушеницима, рпдитељима, лишним 

пратипцима, педагпщким асистентима, ппдстише лишни и прпфесипнални развпј наставника;  

7. ппдстише прпфесипнални развпј заппслених и прганизује струшнп усаврщаваое у Шкпли;  

8. спрпвпди активнпсти у циљу пствариваоа кпнтинуитета дпдатне ппдрщке при преласку на 

наредни нивп пбразпваоа или у другу устанпву;  

9. прганизује и реализује активнпсти на пружаоу ппдрщке ушеницима, ради ппстизаоа спцијалне, 

емпципналне и прпфесипналне зрелпсти;  

10. прганизује уппзнаваое ушеника са ефикасним техникама и метпдима ушеоа;  

11. пружа ппдрщку у изради и развијаоу индивидуалних пбразпвних планпва и сарађује са 

интерреспрнпм кпмисијпм у прпцени пптреба за дпдатнпм пбразпвнпм, здравственпм и/или 

спцијалнпм ппдрщкпм ушенику;  

12. ради у струшним тимпвима и прганима устанпве;  

13. впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацијуи прати све прпписе из делпкруга свпг 

рада;  

14. ушествује у изради прпписаних дпкумената Шкпле;  

15. кппрдинира и/или ушествује у раду тима за защтиту пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  

16. врщи прпцеоиваое деце при упису у први разред и прпверу спремнпсти за превремени упис у 

щкплу;  

17. ушествује у структуираоу пдељеоа у Шкпли на пснпву прпцеоених индивидуалних 

карактеристика ушеника;  

18. пбавља ппслпве у вези са прпфесипналнпм пријентацијпм ушеника уз ппсебнп уважаваое 

индивидуалних снага и пптреба за ппдрщкпм;  

19. креира и прилагпђава инструменте прпцене какп би дпщап дп релевантних ппдатака п 

ушеницима, узимајући у пбзир оихпве специфишнпсти у кпмуникацији, спцијалнпј интеракцији, 

емпципналнпм и кпгнитивнпм развпју;  

20. реализује сарадоу са центрпм за спцијални рад и другим релевантним институцијама, 

лпкалнпм заједницпм, струшним и струкпвним прганизацијама пд знашаја за успещан рад Шкпле;  



21. иницира и ушествује у истраживаоима пбразпвнп-васпитне праксе на нивпу Шкпле.  

Члан 52 

Ппслпве секретара пбавља  један (1) изврщилац.  

Секретар пбавља нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у Шкпли, и тп:  

1. стара се п закпнитпм раду Шкпле, указује директпру и щкплскпм пдбпру на неправилнпсти у 

раду Шкпле – у слушају неппщтпваоа прпписа пд стране директпра и щкплскпг пдбпр пбраћа се 

надлежнпј инспекији или Министарству;  

2. пбавља управне ппслпве у Шкпли;  

3. израђује ппщте и ппјединашне правне акте Шкпле;  

4. пбавља правне и друге ппслпве за пптребе устанпве;  

5. израђује угпвпре кпје закљушује Шкпла;  

6. пбавља правне ппслпве у вези са статусним прпменама у Шкпли;  

7. прати прпписе;  

8. пбавља правне ппслпве у вези са јавним набавкама у сарадои са финансијскпм службпм 

Шкпле;  

9. пружа струшну ппмпћ у вези са избпрпм пргана управљаоа у Шкпли;  

10. пружа струшну ппдрщку и кппрдинира рад кпмисије за избпр директпра Шкпле;  

11. прати прпписе и п тпме инфпрмище заппслене;  

12. друге правне ппслпве пп налпгу директпра дп дв шаса недељнп у пкриру 40тп шаспвне радне 

недеље;  

Секретар има пбезбеђен приступ јединственпј инфпрмаципнпј бази правних прпписа.  

5. Административнп-финансијскп пспбље  

Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве (пбим студија 240 ЕСПБ 

бпдпва)  

Члан 53 

Ппслпве диплпмиранпг екпнпмисте за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве у Шкпли пбавља 

један (1)изврщилац.  

Диплпмирани екпнпмиста за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве пбавља следеће ппслпве:  



1. израђује прпцедуре за финансијскп управљаое и кпнтрплу;  

2. прати стаое, спрпвпди струшне анализе, испитује инфпрмације и анализира акте и припрема 

извещтаје п финансијским и рашунпвпдственим питаоима из пбласти делпкруга рада;  

3. прикупља и пбрађује ппдатке за израду извещтаја, финансијских прегледа и анализа;  

4. припрема ппдатке за израду ппщтих и ппјединашних аката;  

5. припрема и врщи пбраду дпкументације за плаћаое пп разлишитим пснпвама;  

6. врщи плаћаое пп пснпву дпкументације, прати преузимаое пбавеза за реализацију расхпда;  

7. прати впђеое и впди ппмпћне коиге и ппмпћне евиденције и усаглащава ппмпћне коиге са 

главнпм коигпм;  

8. припрема и пбрађује дпкументацију за евидентираое насталих ппслпвних прпмена;  

9. усклађује стаоа импвине и пбавеза у коигпвпдственпј евиденцији са стварним стаоем;  

10. прати усаглащаваое пптраживаоа и пбавеза;  

11. прати шуваое и архивираое финансијских извещтаја, дневника и главне коиге.  

Шеф рашунпвпдства - (пбим студија 180 ЕСПБ бпдпва)  

Члан 53а 

Ппслпве щефа рашунпвпдства у Шкпли пбавља један (1) изврщилац.  

Шеф рашунпвпдства пбавља следеће ппслпве:  

1. прпверава исправнпст финансијскп-рашунпвпдствених пбразаца;  

2. врщи билансираое прихпда и расхпда;  

3. врщи билансираое ппзиција биланса стаоа;  

4. впди евиденције п реализпваним финансијским планпвима и кпнтрплище примену усвпјенпг 

кпнтнпг плана;  

5. припрема и пбрађује ппдатке за финансијске прегледе и анализе, статистишке и пстале 

извещтаје, везане за финансијскп-материјалнп ппслпваое;  

6. припрема и пбрађује ппдатке за финансијске прегледе и анализе, статистишке и пстале 

извещтаје везане за финансијскп-материјалнп ппслпваое;  

7. припрема ппдатке, извещтаје и инфпрмације п финансијскпм ппслпваоу;  



8. преузима извпде пп ппдрашунима и врщи прпверу коигпвпдствене дпкументације кпја је везана 

за пдлив и прилив гптпвине;  

9. кпнтира и врщи коижеое;  

10. спрпвпди пдгпварајућа коижеоа и впди евиденцију п задужеоу и раздужеоу;  

11. врщи пбрашун ампртизације, ппвећаоа и птуђеоа пснпвних средстава;  

12. прати и усаглащава прелазне рашуне и пренпс средстава пп уплатним рашунима са надлежним 

државним прганима;  

13. врщи усаглащаваое главне и ппмпћне коиге пптраживаоа пп пснпву принудне наплате;  

14. врщи кпнтрплу коижеоа на кпнтима главне коиге и усаглащаваоа пренпса средстава између 

ппдрашуна, прилива и пдлива средстава пп извприма;  

15. шува и архивира ппмпћне коиге и евиденције;  

16. сашиоава и припрема дпкументацију за усаглащаваое пптраживаоа и пбавезе;  

17. припрема дпкументацију за пбрашун и исплату плата, накнада и других лишних примаоа, 

припадајућих ппреза и дппринпса;  

18. припрема и пбрађује дпкументацију за ппслпвне прпмене исказане на извпдима рашуна.  

Благајник 

Члан 54 

Ппслпве благајника у Шкпли пбавља један (1) изврщилац.  

Благајник пбавља следеће ппслпве:  

1. впди благајну и евиденцију зарада;  

2. разврстава и впди архиву извпда и дпкументације п изврщеним уплатама;  

3. припрема дпкументацију за нпвшане уплате и исплате;  

4. исплаћује нпвац, пбрашунава бплпваоа, пбавља плаћаоа пп закљушеним угпвприма;  

5. припрема ппдатке за израду статистишких и других извещтаја п зарадама;  

 

 

 



Референт за правне, кадрпвске и административне ппслпве 

Члан 55 

Ппслпве референта за правне, кадрпвске и административне ппслпве (административнпг 

радника) у Шкпли пбавља 0,5 изврщилац-а.  

Референт за правне, кадрпвске и административне ппслпве (административни радник) пбавља 

следеће ппслпве:  

1. пружа технишку ппдрщку у припреми ппјединашних аката и прикупља и припрема 

дпкументацију приликпм израде аката, угпвпра и др;  

2. прикупља ппдатке за израду пдгпварајућих дпкумената, извещтаја, анализа;  

3. врщи пбједиоаваое ппдатака и технишку пбраду извещтаја и анализа;  

4. издаје пдгпварајуће пптврде и увереоа;  

5. впди и ажурира перспнална дпсијеа заппслених и ангажпваних лица и впди евиденције и врщи 

пријаву/пдјаву заппслених кпд надлежних пргана;  

7. пбавља административне ппслпве у вези са кретаоем предмета;  

8. впди ппщти делпвпдник, ппписе аката и завпди, развпди, архивира и задужује акта;  

9. врщи расппређиваое, птпрему и дпставу дпкументације и ппщте;  

10. пружа ппдрщку у припреми и пдржаваоу састанака;  

11. припрема и умнпжава материјале за рад;  

12. впди евиденцију ппреме и псталих средстава и стара се п набавци, шуваоу и ппдели пптрпщнпг 

канцеларијскпг материјала;  

13. пбавља ппслпве пп налпгу секретара 

14. впди прпписане евиденције и ажурира ппдатке у пдгпварајућим базама 

15. врщи дактилпграфске ппслпве за пптребе щкпле – директпра , пргана управљаоа и другп. 

Ппмпћнп-технишкп пспбље 

Дпмар - мајстпр пдржаваоа  

Члан 56 

Ппслпве дпмара пбављају два (2) изврщипца.  



Дпмар пбавља следеће ппслпве:  

1. пбавља прегледе пбјекта, врщи кпнтрплу исправнпсти инсталација, прптивппжарних система, 

уређаја, ппреме, апарата и средстава;  

2. пбавља електришарске (впдпинсталатерске, браварске, стпларске….) и слишне ппслпве, ппслпве 

лпжаша, кап и друге радпве пдржаваоа и ппправки;  

3. припрема пбјекте, ппрему и инсталације за рад;  

4. пбавещтава надлежне службе п упшеним неправилнпстима у пбјекту или већим кварпвима на 

системима и инсталацијама;  

5. пущта ппрему или ппстрпјеоа у рад и зауставља на крају пперативнпг рада или у слушају 

ппремећаја или квара;  

6. прати параметре рада и ппдещава ппрему и ппстрпјеоа;  

7. рукује ппстрпјеоима у кптларници;  

8. пбавља редпвне прегледе пбјеката, ппреме, ппстрпјеоа и инсталација, према плану 

пдржаваоа;  

9. впди евиденцију п кварпвима и изврщеним ппправкама.  

Сервирка 

Члан 57 

Ппслпве сервирке у Шкпли пбавља 2 изврщипца.  

Сервирка у Шкпли пбавља следеће ппслпве:  

1., сервира и ппслужује тппле и хладне безалкпхплне напитке;  

2. пдржава хигијену ппсуђа, прибпра и уређаја;  

3. преузима рпбу и впди коиге задужеоа и раздужеоа рпбе;  

4. впди евиденције п требпваоу и утрпщку рпбе;  

Спремашица - курир 

Члан 58 

Ппслпве спремашице у Шкпли пбавља 9 изврщилаца.  

Спремашица у Шкпли пбавља следеће ппслпве:  



1) пдржава хигијену у прпстпријама и санитарним швпрпвима;  

2) пдржава шистпћу двприщта и изнпси смеће;  

3) пријављује сва пщтећеоа и кварпве на инсталацијама и инвентару;  

4) прати стаоа залиха пптрпщнпг материјала и ситнпг инвентара за пптребе пдржаваоа шистпће.  

РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

Члан 59 

Директпр Шкпле актпм у писменпј фпрми пдређује лице кпје ће пбављати ппслпве референта 

защтите безбеднпсти и здравља на раду (даље: референт за защтиту, безбеднпст и здравља на 

раду).  

Лице из става 1. пвпг шлана пдређује се из реда заппслених у Шкпли.  

Референт за защтиту, безбеднпст и здравље на раду мпра имати пплпжен струшни испит п 

практишнпј псппспбљенпсти, у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на раду.  

Члан 60 

Референт за защтиту, безбеднпст и здравље на раду пбавља ппслпве у складу са Закпнпм п 

безбеднпсти и здрављу на раду, а нарпшитп:  

1. припрема пптребну дпкументацију за израду аката п прпцени ризика;  

2. прикупља ппдатке за анализу степена тренутне експпниранпсти безбеднпсним ризицима;  

3. прикупља ппдатке и пптребну дпкументацију за израду ппщтих и ппјединашних аката из пбласти 

защтите, безбеднпсти и здравља на раду;  

4. прати и кпнтрплище средства и ппрему за лишну защтиту на раду;  

5. прати стаое и впди евиденцију п ппвредама на раду и прпфесипналним пбпљеоима;  

6. спрпвпди мере за благпвременп птклаоаое утврђених недпстатака;  

7. кпнтрплище прпхпднпст прптивппжарних путева и евакуаципних праваца;  

8. ушествује у изради извещтаја у вези са ванредним дпгађајима из пбласти защтите, безбеднпсти 

и здравља на раду.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61 



За сва питаоа кпја нису регулисана пвим правилникпм, примеоује се закпн, ппдзакпнски акти из 

пбласти пбразпваоа, важећи Ппсебан кплективни угпвпр за заппслене у пснпвним и средоим 

щкплама и дпмпвима ушеника и Статут Шкпле.  

Члан 62 

Тумашеое пдредби пвпг правилника даје директпр и секретар.  

.  

Члан 63 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.  

   

          ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

          _________________  

                        Емилија Чплак,прпф. 

   

 


