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 На основу члана 3. став 2. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС, 113/17) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - даље: Закон), 

школски одбор је на седници одржаној дана  27.12.2018. године донео:  

П Р А В И Л Н И К  О  Р А Д У 

 ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ  НЕША“ ПЕЋИНЦИ 

Уводне одредбе  

Члан 1  

Правилником о раду (даље: Правилник), у складу са законом, уређују се права, обавезе 

и одговорности запослених по основу рада и радног односа у Техничкој  школи 

"Миленко Веркић  Неша" Пећинци (даље: Школа), поступак измене и допуне овог 

правилника, као и друга питања од значаја за остваривање и обезбеђивање права 

запослених.  

Члан 2  

Правилник се доноси на неодређено време, примењује се на све запослене и важи док 

се не донесе нови правилник или појединачни колективни уговор.  

Правилник не може да садржи одредбе којима се запосленом дају мања права или 

утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом и 

посебним колективним уговором.  

Члан 3  

Директор Школе решењем или одлуком одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима запослених, ако законом или посебним колективним уговором није 

другачије уређено.  

Члан 4  

Директор школе дужан је да запосленог пре ступања на рад упозна са условима и 

организацијом рада, правима и обавезама које проистичу из прописа о раду и 

безбедности и заштите здравља на раду.  

Радни односи  

Заснивање радног односа  

Члан 5  

Одлуку о потреби заснивања радног односа и расписивања конкурса доноси директор 

Школе.  



 

 

Радни однос у Школи заснива се на основу преузимања запосленог са листе запослених 

за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су 

заснивали радни однос са непуним радним временом (даље: преузимање са листе), на 

основу преузимања или конкурсом, ако се није могло извршити преузимање са листе, у 

складу са Законом и закључивањем уговора о раду са преузетим запосленим или 

изабраним кандидатом.  

Члан 6  

Запослени који је у радном односу на неодређено време, а за чијим радом је у 

потпуности престала потреба, сматра се нераспоређеним и остварује право на 

преузимање са листе. Права нераспоређеног запосленог прописана су Законом.  

Запослени за чијим радом је делимично престала потреба и запослени који је засновао 

радни однос са непуним радним временом, стављањем на листу запослених са које се 

врши преузимање, остварује право на преузимање са листе и не остварује друга права 

која има запослени за чијим радом је у потпуности престала потреба.  

Члан 7  

Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом 

може бити преузет иако није стављен на листу из члана 5. став 2. овог правилника, 

уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност 

запосленог, директора школе и радне подгрупе из члана 153. став 7. Закона.  

Узајамно преузимање запослених на неодређено време може се извршити 

закључивањем потписаног споразума о узајамном преузимању запослених на 

одговарајуће послове, уз њихову претходну сагласност, под условом да разлика у 

проценту њиховог радног ангажовања није већа од 20%.  

Радни однос са запосленим се може засновати и преузимањем из друге јавне службе, на 

начин прописан законом којим се уређују радни односи у јавним службама.  

Члан 8  

Уколико се упразни радно место, директор може распоредити запосленог који ради са 

непуним радним временом, до пуног радног времена, без расписивања конкурса, под 

условом да на листи радника из члана 6. овог правилника нема запослених који 

испуњавају услове за рад на том радном месту.  

Члан 9  

Уколико се нису стекли услови прописани законом и посебним колективним уговором 

за пријем у радни однос преузимањем, директор Школе доноси одлуку о расписивању 

конкурса, након добијене сагласности радне подгрупе надлежне школске управе, која 

утврђује постојање услова и даје сагласност за расписивање конкурса.  

Директор је у обавези да Министарству просвете, науке и технолошког развоја (даље: 

Министарство) достави податке о потреби за ангажовањем запослених, одлуку о 



 

 

расписивању конкурса, као и одлуку о преузимању запослених са листе ради 

објављивања на званичној интернет страници Министарства.  

Слободно радно место и услове за рад на одређеном радном месту Школа пријављује 

надлежној организацији за запошљавање.  

Зависно од потреба Школе и организације рада утврђене годишњим планом рада 

Школе и актом о организацији и систематизацији послова, радни однос путем конкурса 

се заснива на неодређено или одређено време, са пуним или непуним радним временом.  

Члан 10  

Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на званичној интернет 

страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 

формуларом достављају Школи, у року од осам дана од дана објављивања конкурса.  

Уз пријаву, кандидати подносе и документа о испуњености услова из члана 139. став 1. 

тач. 1) и 3)-5) Закона, а доказ из става 1. тачка 2) Закона прибавља се пре закључења 

уговора о раду.  

Уколико је законом или актом о организацији и систематизацији послова прописано 

испуњавање још неког од посебних услова за заснивање радног односа, кандидат је у 

обавези да приликом подношења пријаве на конкурс Школи поднесе доказ о 

испуњавању тих услова (да је на листи наставника верске наставе и сл.).  

Члан 11  

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор из реда запослених. 

Обавезни члан комисије је секретар установе. Конкурсна комисија има пет чланова  и 

именује се за сваки расписани конкурс (ad hoc).  

Конкурсна комисија ради када постоји  кворум за рад Конкурсне комисије а кога  чини 

већина од укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја 

чланова. 

 

Радом Конкурсне комисије руководи председник, којег, као и његовог заменика, бирају 

чланови Конкурсне комисије из својих редова, на почетку њене прве седнице у раду на 

конкурсном материјалу. 

 

 

 

На остала питања у вези са радом Конкурсне комисије сходно се примењују одредбе 

Пословника о раду Школског одбора. 

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. 

Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.  

Кандидати из става 2. овог члана, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 

упућују се на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 



 

 

ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 

стандардизованих поступака.  

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 

радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 

способности за рад са децом и ученицима.  

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 4. овог члана и 

доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 

кандидатима.  

Решење о избору кандидата потписује председник  комисије. 

Члан 12  

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 

директору, у року од осам дана од дана достављања решења из члана 11. став 5. овог 

правилника.  

Директор одлучује о жалби у року од осам дана од дана подношења.  

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором 

овлашћеног лица у Школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са 

законом.  

Ако по конкурсу није изабран ни један кандидат, расписује се нови конкурс у року од 

осам дана.  

Решење из члана 11. став 5. овог правилника оглашава се на званичној интернет 

страници Министарства, када постане коначно.  

Члан 13  

Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос директор је у обавези да прибави 

мишљење репрезентативног синдиката Школе, који је у обавези да мишљење достави 

директору у року од 15 дана од дана пријема захтева.  

Мишљење репрезентативног синдиката представља став о томе да ли су у поступку 

пријема кандидата поштоване одредбе закона и посебног колективног уговора.  

У случају да постоји несагласност, надлежна је школска управа и надлежна инспекција.  

Члан 14  

Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова наставе седмично 

из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима тог предмета, 

најдуже до краја школске године и овај рад се сматра радом преко пуне норме часова.  

Наставнику који нема пуну норму часова, распоређивање часова из става 1. овог члана 

сматра се допуном норме.  



 

 

Члан 15  

Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад.  

Ако запослени не ступи на рад у року који му је решењем Конкурсне комисије одређен 

сматра се да је одустао од запослења, осим у случају да је из оправданих разлога 

спречен да ступи на рад.  

Уколико кандидат који је изабран решењем Конкурсне комисије не ступи на рад и 

одустане од запослења, Конкурсна комисија може да донесе решење да изабере другог 

кандидата са листе пријављених кандидата који испуњавају услове радног места.  

Члан 16  

Школа може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у 

својству наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника, на неодређено или 

одређено време, са пуним или непуним радним временом, у складу са законом.  

Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана 

заснивања радног односа не положи испит за лиценцу - престаје радни однос.  

Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који 

је у законском року пријављен за полагање, приправнику се рок за полагање испита за 

лиценцу продужава до организовања испита.  

Приправнику у радном односу на одређено време својство приправника престаје након 

положеног испита за лиценцу, а радни однос истеком времена на које је примљен у 

радни однос.  

Актом о организацији и систематизацији послова одређују се радна места, односно 

послови које може обављати приправник.  

Члан 17  

Секретар - приправник полаже стручни испит за секретара Школе.  

Запосленима који обављају финансијске и рачуноводствене послове, евентуална 

обавеза полагања стручног испита одређује се у складу са прописима којима се уређује 

буџетски систем и буџетско рачуноводство.  

Остали запослени из реда ваннаставног особља не полажу стручне испите и не могу 

имати својство приправника.  

Члан 18  

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника у Школи може да обавља и 

приправник - стажиста, са којим се не заснива радни однос, већ се закључује уговор о 

стручном усавршавању у трајању од најмање годину, а најдуже две године, у складу са 

Законом.  



 

 

Члан 19  

Уговором о раду може се предвидети пробни рад за послове наставника, васпитача и 

стручног сарадника који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено 

време, а изузетно и на одређено време.  

Оцену пробног рада даје директор Школе, по прибављеном мишљењу педагошког 

колегијума.  

Радно време  

Члан 20  

Пуно радно време запосленог износи 40 часова седмично.  

Наставнику, васпитачу и стручном сараднику на почетку сваке школске године 

директор решењем одређује годишње и недељно задужење фонда часова и утврђује 

статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, у складу са законом и 

подзаконским актом којим је прописана норма свих облика непосредног рада са децом 

и ученицима и других облика рада наставника, васпитача и стручног сарадника.  

Наставник, васпитач и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме 

свих облика непосредног рада са децом и ученицима, има статус запосленог са непуним 

радним временом, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је остао у потпуности 

без часова, односно који је нераспоређен, остварује права запосленог за чијим је радом 

престала потреба, у складу са законом.  

Члан 21  

Актом о организацији и систематизацији послова утврђују се послови на којима се рад 

обавља са непуним радним временом.  

Запослени који ради са непуним радним временом има право на плату, друга примања 

и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду, осим ако за 

поједина права законом, општим актом и уговором о раду није другачије одређено.  

Запослени који ради са непуним радним временом може за остатак до пуног радног 

времена да заснује радни однос у другој школи, или код другог послодавца и да на тај 

начин оствари пуно радно време.  

Члан 22  

Запослени је дужан, на основу решења директора, да ради дуже од пуног радног 

времена, у случајевима предвиђеним законом и посебним колективним уговором.  

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно.  

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно, укључујући и прековремени рад.  



 

 

По основу прековременог рада запослени има право на увећану плату, на основу налога 

директора, у складу са законом и посебним колективним уговором.  

Члан 23  

Распоред радног времена утврђује се годишњим планом рада установе.  

Директор може да изврши прерасподелу радног времена посебним решењем, у складу и 

под условима утврђеним законом, у случају:  

- када то захтева природа делатности, ради обезбеђивања потребног обима и квалитета 

услуга,  

- у циљу боље организације рада,  

- због рационалног коришћења радног времена и  

- у циљу извршавања одређених послова у утврђеним роковима.  

У случају прерасподеле радног времена, радно време у току недеље не може бити дуже 

од 60 часова.  

Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запослених у 

периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног 

радног времена.  

Колективним уговором може да се утврди да се прерасподела радног времена не везује 

за календарску годину, односно да може трајати и дуже од шест месеци, а најдуже 

девет месеци.  

Запосленом који се сагласио да у прерасподели радног времена ради у просеку дуже од 

времена утврђеног у ст. 4. и 5. овог члана часови рада дужи од просечног радног 

времена обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад.  

Одмори и одсуства  

                                                    Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa  

Члaн 24 

 

 Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa трaje 30 минутa зa пунo рaднo врeмe и, пo прaвилу, нe мoжe 

сe кoристити у првa двa сaтa нaкoн пoчeткa, нити у пoслeдњa двa сaтa прe зaвршeткa 

рaднoг врeмeнa, oднoснo зa нaстaвникe тoкoм нeпoсрeднoг oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. 

 

Рaспoрeд кoришћeњa oдмoрa у тoку днeвнoг рaдa утврђуje директор Школе. 

 

Директор  је дужан да запосленој жени, која се врати на рад пре истека годину дана од 

рођења детета, обезбеди право на једну или више дневних пауза у току дневног рада у 

укупном трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 

минута, како би могла да доји своје дете, ако дневно радно време запослене жене 

износи шест и више часова. 



 

 

  

Пауза или скраћено радно време из става 1. овог члана рачунају се у радно време, а 

накнада запосленој по том основу исплаћује се у висини основне зараде, увећане за 

минули рад.  

Гoдишњи oдмoр 

 

Члaн 25 

 

У свaкoj кaлeндaрскoj гoдини зaпoслeни имa прaвo нa гoдишњи oдмoр, у склaду сa 

важећим зaкoнoм и важећим Посебним колективним уговором за запослене у основним 

и средњим школама и домовима ученика. 

 

Дужинa гoдишњeг oдмoрa утврђуje сe тaкo штo сe зaкoнски минимум oд 20 рaдних дaнa 

увeћaвa пo oснoву: 

1. дoпринoсa нa рaду: 

1) зa oствaрeнe изузeтнe рeзултaтe – 4 рaднa дaнa, 

2) зa врлo успeшнe рeзултaтe – 3 рaднa дaнa, 

3) зa успeшнe рeзултaтe – 2 рaднa дaнa; 

2. услoвa рaдa: 

1) рaд сa скрaћeним рaдним врeмeнoм – 3 рaднa дaнa, 

2) рeдoвaн рaд субoтoм, нeдeљoм и рaд нoћу – 2 рaднa дaнa, 

3) рaд у двe и вишe устaнoвa – 2 рaднa дaнa; 

4) oтeжaни услoви рaдa, у склaду сa oпштим aктoм устaнoвe – 2 рaднa дaнa; 

3. рaднoг искуствa: 

1) oд 5 дo 10 гoдинa рaдa – 2 рaднa дaнa, 

2) oд 10 дo 20 гoдинa рaдa – 3 рaднa дaнa, 

3) oд 20 дo 30 гoдинa рaдa – 4 рaднa дaнa, 

4) прeкo 30 гoдинa рaдa – 5 рaдних дaнa; 

4. oбрaзoвaњa и oспoсoбљeнoсти зa рaд: 

1) зa висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, 

спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje или спeциjaлистичкe струкoвнe студиje) у склaду сa 

Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe и нa oснoвним 

студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo 

oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe – 4 рaднa дaнa, 

2) зa висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo 

струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe, вишe oбрaзoвaњe и 

спeциjaлистичкo oбрaзoвaњe нaкoн срeдњeг oбрaзoвaњa – 3 рaднa дaнa, 

3) зa срeдњe oбрaзoвaњe у трajaњу oд чeтири гoдинe – 2 рaднa дaнa, 

4) зa oснoвнo oбрaзoвaњe, oспoсoбљeнoст зa рaд у трajaњу oд jeднe гoдинe, oбрaзoвaњe 

зa рaд у трajaњу oд двe гoдинe или срeдњe oбрaзoвaњe у трajaњу oд три гoдинe – 1 

рaдни дaн; 

5. сoциjaлних услoвa: 

1) рoдитeљу, усвojитeљу, стaрaтeљу или хрaнитeљу сa jeдним мaлoлeтним дeтeтoм – 2 

рaднa дaнa, 

2) рoдитeљу, усвojитeљу, стaрaтeљу или хрaнитeљу зa свaкo нaрeднo мaлoлeтнo дeтe пo 

1 рaдни дaн, 

3) рoдитeљу, усвojитeљу, стaрaтeљу или хрaнитeљу сa дeтeтoм кoje имa пoтeшкoћe у 

рaзвojу – 3 рaднa дaнa, 

4) инвaлиду – 3 рaднa дaнa. 



 

 

Допринос на раду утврђује се на основу образложене оцене директора Школе засноване на 

елементима: квалитета обављеног посла, самосталности у раду и иновација, ефикасности рада 

запосленог. 

Члaн 26 

 

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после 

месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 

 

Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу 

прописа о здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. 

 

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може 

ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у 

складу са законом. 

Члан 27 

 

Право на сразмерни део годишњег одмора (дванаестину годишњег одмора) има 

запослени за сваки месец дана рада у календарској години у којој је засновао радни 

однос или у којој му престаје радни однос. 

 

Члан 28 

 

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као 5 радних дана. 

 

Празници који су нерадни дани у складу са законом, одсуство са рада уз накнаду зараде 

и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању не 

урачунавају се у дане годишњег одмора. 

 

Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено спречен за рад у 

смислу прописа о здравственом осигурању – има право да по истеку те спречености 

настави коришћење годишњег одмора. 

 

                                                           Члан 29 

 

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од нај-

мање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. 

јуна наредне године. 

 

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у ка-

лендарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор 

искористи до 30. јуна наредне године. 

 

Члан 30 
 

Рaспoрeд кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa нaстaвникa и стручних сaрaдникa утврђуje сe 

гoдишњим плaнoм рaдa Школе, a зa oстaлe зaпoслeнe, у зaвиснoсти oд пoтрeбe пoслa, 

плaнoм кoришћeњa гoдишњих oдмoрa. 

 

 



 

 

Члан 31 

 

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре да-

тума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. 

 

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење се може доставити 

запосленом непосредно пре коришћења годишњег одмора. 

  

Директор  може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако то зах-

тевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење 

годишњег одмора.  

Члан 32 

 

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није 

искористио годишњи одмор у целини или делимично, уместо коришћења годишњег 

одмора исплати накнаду у висини просечне плате запосленог у претходних 12 месеци, 

сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 

 

Плaћeнo oдсуствo 

Члaн 33 

 

Зaпoслeни имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo у укупнoм трajaњу дo сeдaм рaдних дaнa у 

тoку кaлeндaрскe гoдинe, у случajу: 

1) склaпaњa брaкa – 7 рaдних дaнa, 

2) склaпaња брaкa дeтeтa – 3 рaднa дaнa, 

3) пoрoђaja супругe – 5 рaдних дaнa, 

4) пoрoђaja члaнa ужe пoрoдицe – 1 рaдни дaн, 

5) усвajaњa дeтeтa – 5 рaдних дaнa, 

6) тeжe бoлeсти члaнa ужe пoрoдицe – 7 рaдних дaнa, 

7) сeлидбe у истo мeстo стaнoвaњa – 2 узaстoпнa рaднa дaнa, 

8) сeлидбe у другo мeстo стaнoвaњa – 3 рaднa дaнa, 

9) eлeмeнтaрнe нeпoгoдe – 5 рaдних дaнa, 

10) учeствoвaњa у културним и спoртским прирeдбaмa дo 2 рaднa дaнa, 

11) кoришћeњa oргaнизoвaнoг рeкрeaтивнoг oдмoрa у циљу прeвeнциje рaднe 

инвaлиднoсти дo 5 рaдних дaнa, 

12) учeствoвaњa нa синдикaлним сусрeтимa, сeминaримa, oбрaзoвaњу зa синдикaлнe 

aктивнoсти и др. дo 7 рaдних дaнa, 

13) стручнoг усaвршaвaњa дo 5 рaдних дaнa, 

14) пoлaгaњa испитa зa лицeнцу дo 5 дaнa, 

15) зaвршaвaњe студиja другoг и трeћeг стeпeнa у склaду сa Зaкoнoм o висoкoм 

oбрaзoвaњу дo 5 дaнa. 

 

 Пoрeд прaвa нa oдсуствo из стaвa 1. oвoг члaнa, зaпoслeни имa прaвo нa плaћeнo 

oдсуствo: 

1) збoг смрти члaнa ужe пoрoдицe – 5 рaдних дaнa. 

Члaнoвимa ужe пoрoдицe смaтрajу сe брaчни друг, дeцa, брaћa, сeстрe, рoдитeљи, 

усвojилaц, усвojeник и стaрaтeљ. 

2) двa узaстoпнa дaнa зa свaки случaj дoбрoвoљнoг дaвaњa крви рaчунajући и дaн 

дaвaњa крви. 

 



 

 

Директор мoжe дa oдoбри зaпoслeнoм oдсуствo зa срoдникe кojи нису нaвeдeни и зa 

другa лицa кoja живe у зajeдничкoм пoрoдичнoм дoмaћинству сa зaпoслeним, у трajaњу 

утврђeнoм рeшeњeм директора. 

 

Зaпoслeни мoжe дa oствaруje прaвo нa плaћeнo oдсуствo сaмo у мoмeнту кaдa нaступи 

случaj пo oснoву кoгa oствaруje тo прaвo. 

 

Нeплaћeнo oдсуствo 

Члaн 34 

 

 Директор je дужaн дa зaпoслeнoм oмoгући прaвo нa нeплaћeнo oдсуствo у случajу: 

1) дoшкoлoвaвaњa – oд 30 дaнa дo три гoдинe, 

2) зaвршaвaњe студиja другoг и трeћeг стeпeнa у склaду сa Зaкoнoм o висoкoм 

oбрaзoвaњу („Службeни глaсник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) 

дo 6 мeсeци, 

3) учeшћa у нaучнoистрaживaчкoм прojeкту – дo oкoнчaњa прojeктa, 

4) пoсeтe члaнoвимa ужe пoрoдицe у инoстрaнству – дo три мeсeцa, у пeриoду oд три 

гoдинe, 

5) лeчeњe члaнa ужe пoрoдицe. 

 

Нe мoжe сe смaтрaти дoшкoлoвaвaњeм стицaњe искуствa рaдoм кoд другoг пoслoдaвцa. 

 

Члaнoвимa ужe пoрoдицe смaтрajу сe брaчни друг, дeцa, брaћa, сeстрe, рoдитeљи, 

усвojилaц, усвojeник и стaрaтeљ. 

 

Зaпoслeнoм кojи кoристи нeплaћeнo oдсуствo мируjу прaвa и oбaвeзe из рaднoг oднoсa. 

 

Заштита запослених  

Члан 35  

Директор је дужан да организује рад на начин којим се обезбеђује заштита живота и 

здравља запослених, у складу са законом.  

Заштиту жена, омладине, инвалида и материнства, као и породиљско одсуство и 

одсуство са рада ради неге и посебне неге детета, директор је дужан да обезбеди у 

складу са законом.  

За време трудноће, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге и посебне неге 

детета, директор не може запосленом да откаже уговор о раду, осим ако су се стекли 

законом прописани услови.  

Члан 36  

Запослени има право на безбедност и здравље на раду, у складу са законом.  

Директор је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у 

којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, ради спречавања повреда на 

раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, имајући у виду посебну 

заштиту омладине, инвалида, заштиту запослених са здравственим сметњама и заштиту 

материнства.  



 

 

Члан 37  

Директор је дужан да запосленом пружи обавештења о условима рада, о правима и 

обавезама које произилазе из прописа о безбедности и заштити здравља на раду, да 

утврди програм оспособљавања запослених и обезбеди оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад, као и да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за 

личну заштиту на раду.  

Директор је дужан да приликом организовања рада и радног процеса обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених и да заустави сваку врсту 

рада који представља непосредну опасност за њихов живот и здравље.  

Директор је дужан да запосленом обезбеди обављање периодичних лекарских прегледа, 

у циљу заштите здравља запосленог и ученика са којима долази у контакт, у складу са 

важећим прописима из области здравствене заштите и безбедности и здравља на раду.  

Члан 38  

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и 

здравља на раду на пословима на којима ради, као и да се оспособљава за њихово 

спровођење.  

Запослени има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и 

здравље због тога што нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на 

радном месту на коме ради, као и у другим случајевима утврђеним законом.  

Члан 39  

Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене 

спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, достави Школи 

потврду лекара о спречености за рад која садржи и време очекиване спречености за рад.  

Ако директор посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу овог 

члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања 

здравствене способности запосленог, у складу са законом.  

Члан 40  

Директор је дужан да запосленог, пре ступања на рад, писменим путем обавести о 

забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и 

послодавца у вези са забраном злостављања, у складу са Законом о спречавању 

злостављања на раду.  

Директор је дужан да, у циљу препознавања, превенције и спречавања злостављања, 

спроводи мере обавештавања и оспособљавања запослених и њихових представника да 

препознају узроке, облике и последице вршења злостављања.  

Запослени је дужан да се уздржи од понашања које представља злостављање и 

понашања које представља злоупотребу права на заштиту од злостављања.  



 

 

Запослени који врши злостављање, као и запослени који злоупотреби право на заштиту 

од злостављања, одговоран је за непоштовање радне дисциплине, односно повреду 

радне дужности.  

Заштита појединачних права  

Члан 41  

Запослени има право на жалбу школском одбору на свако решење директора о 

остваривању права, обавеза и одговорности, у року од 15 дана од дана достављања 

решења, а школски одбор је у обавези да у року од 15 дана од дана достављања одлучи 

по жалби.  

Жалбу која је неблаговремена, недопуштена или изјављена од стране неовлашћеног 

лица Школски одбор одбацује решењем.  

Школски одбор решењем одбија жалбу када утврди да је поступак доношења решења 

правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.  

Када школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице 

непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима 

поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са 

образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити 

предмет директору на поновни поступак.  

Против решења школског одбора из ст. 3. и 4. овог члана запослени има право на 

жалбу.  

Ако школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан 

другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана 

истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.  

 

Плата, накнаде плате и друга примања  

Члан 42  

Запосленом се плата исплаћује за обављени рад и време проведено на раду, у складу са 

законом и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама.  

Плата запослених се утврђује на основу основице за обрачун плата, коефицијента са 

којим се множи основица, додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно осигурање из плата, у складу са законом, из средстава 

буџета Републике Србије.  

Уколико је плата запосленог, која је утврђена на основу основице за обрачун плата и 

коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата, за пуно радно 

време и остварени стандардни радни учинак, мања од минималне зараде, плата 

запосленог утврђена на напред описан начин исплаћује се у висини минималне зараде.  

                                                                                                                                       



 

 

 

Члан 43  

Запослени има право на увећану плату, у складу са законом и посебним колективним 

уговором.  

У случају замене одсутног наставника, васпитача и стручног сарадника, плата се 

увећава по часу, а вредност часа се утврђује тако што се укупна плата запосленог 

подели са месечним бројем часова у редовној настави.  

Члан 44  

Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује за 

време проведено на годишњем одмору, плаћеном одсуству и државном празнику, у 

складу са законом и посебним колективним уговором.  

Запослени има право на накнаду плате и у случају стручног усавршавања, 

присуствовања седницама државних органа, органа управе и локалне самоуправе, 

органа удружења и синдиката, у својству члана, у складу са законом и посебним 

колективним уговором.  

За време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад, у смислу прописа о 

здравственом осигурању, запослени има право на накнаду плате, у складу са законом и 

посебним колективним уговором.  

Члан 45  

Запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, накнаду 

трошкова превоза, дневнице и пуног износа хотелског рачуна за ноћење за службена 

путовања, у висини и на начин прописан законом и посебним колективним уговором.  

Члан 46  

Школа је у обавези да запосленом исплати отпремнину при престанку радног односа 

ради коришћења права на пензију, у висини и на начин прописан законом и посебним 

колективним уговором.  

Члан 47  

Из прихода стечених на тржишту, уколико их Школа оствари и уколико нема других 

приоритета везаних за набавку средстава за текуће одржавање Школе, и уз сагласност 

репрезентативних синдиката, директор Школе може да обезбеди новчана средства за 

стимулације запослених по критеријумима који се уређују актом послодавца о стицању 

и расподели тих прихода (на бази учешћа запосленог у конкретном послу, ефектима 

реализације и др.) а који морају бити усаглашени са чланом 12. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама и актима којима се уређује извршење буџета 

Републике Србије за одређену годину.  



 

 

Директор Школе је у обавези да у сваком обрачунском периоду утврђује приходе и 

расходе и разматра могућност расподеле средстава и увећање плате запосленом по 

овом основу и о томе обавештава синдикат. Трочлана комисија синдиката Школе води 

писмену евиденцију о подацима релевантним за стимулације запослених и о томе 

квартално обавештава директора.  

Члан 48  

Запослени има право на исплату солидарне помоћи, јубиларне награде, новогодишње 

награде и поклона деци запослених за Нову годину, као и запосленој жени за Дан жена, 

у складу са одредбама закона, посебног колективног уговора и аката којима се уређује 

извршење буџета Републике Србије за одређену годину.  

                                            Престанак потребе за радом запосленог 

Члaн 49 

 

Критeриjуми зa утврђивaњe зaпoслeних зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa, сa пуним 

или нeпуним рaдним врeмeнoм, врeднуjу сe у бoдoвимa, и тo: 

1. рaд oствaрeн у рaднoм oднoсу: 

1) зa свaку гoдину рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу – 1 бoд, 

2) зa свaку гoдину рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу у устaнoвaмa oбрaзoвaњa – 1 бoд. 

Врeмe прoвeдeнo нa рaду пo oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним 

пoслoвимa, o дeлу, o стручнoм oспoсoбљaвaњу и усaвршaвaњу, o дoпунскoм рaду, кao и 

пoсeбaн стaж oсигурaњa у склaду сa прoписимa ПИO (нпр. рoђeњe трeћeг дeтeтa, 

спoртски стaж, врeмe зa кoje je oсигурaник сaмoстaлнo уплaћивao дoпринoсe и сл.), кao 

и врeмe oбaвљaњa сaмoстaлнe дeлaтнoсти сe нe смaтрa рaдoм у рaднoм oднoсу. 

Зaпoслeнoм сe рaчунa цeлa гoдинa прoвeдeнa нa рaду у рaднoм oднoсу бeз oбзирa нa 

тo дa ли je рaдиo сa пуним или нeпуним рaдним врeмeнoм. 

2. oбрaзoвaњe: 

1) зa висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, 

спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje или спeциjaлистичкe струкoвнe студиje) у склaду сa 

Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу, пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe и нa oснoвним 

студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoпису кojи je урeђивao висoкo 

oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe – 20 бoдoвa, 

2) зa висoкo oбрaзoвaњe нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe, oднoснo 

oснoвнe струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм 

– 15 бoдoвa, 

3) зa спeциjaлистичкo oбрaзoвaњe нaкoн срeдњeг oбрaзoвaњa – 13 бoдoвa, 

4) зa срeдњe oбрaзoвaњe у трajaњу oд 4 гoдинe – 12 бoдoвa, 

5) зa срeдњe oбрaзoвaњe у трajaњу oд 3 гoдинe – 10 бoдoвa, 

6) зa oснoвнo oбрaзoвaњe и oспoсoбљeнoст зa рaд у трajaњу oд jeднe или двe гoдинe – 5 

бoдoвa. 

Бoдoвaњe сe врши прeмa стeчeнoм oдгoвaрajућeм oбрaзoвaњу. 

3. тaкмичeњa: 

1) брoj бoдoвa зa oпштинскo тaкмичeњe и смoтру: 

зa oсвojeнo првo мeстo – 2 бoдa, 

зa oсвojeнo другo мeстo – 1,5 бoд, 

зa oсвojeнo трeћe мeстo – 1 бoд; 

2) брoj бoдoвa зa oкружнo/рeгиoнaлнo, oднoснo грaдскo тaкмичeњe и смoтру: 



 

 

зa oсвojeнo првo мeстo – 4 бoдa, 

зa oсвojeнo другo мeстo – 3 бoдa, 

зa oсвojeнo трeћe мeстo – 2 бoдa; 

3) брoj бoдoвa зa рeпубличкo тaкмичeњe и смoтру: 

зa oсвojeнo првo мeстo – 8 бoдoвa, 

зa oсвojeнo другo мeстo – 6 бoдoвa, 

зa oсвojeнo трeћe мeстo – 4 бoдa; 

4) брoj бoдoвa зa мeђунaрoднo тaкмичeњe: 

зa oсвojeнo првo мeстo – 15 бoдoвa, 

зa oсвojeнo другo мeстo – 12 бoдoвa, 

зa oсвojeнo трeћe мeстo – 10 бoдoвa. 

 

Пo oснoву тaкмичeњa бoдуje сe нaстaвник кojи je учeникa припрeмao зa тaкмичeњe и 

кojи je oствaриo рeлeвaнтнe рeзултaтe. 

 

Приликoм бoдoвaњa зaпoслeних у oбзир сe узимa рeзултaт пoстигнут нa тaкмичeњимa и 

смoтрaмa кojи су oргaнизoвaни у склaду сa стручним упутствoм министaрствa o 

oргaнизoвaњу тaкмичeњa и смoтри учeникa и кojу су утврђeни нaвeдeним кaлeндaрoм. 

 

Врeднуje сe сaмo jeдaн рeзултaт oствaрeн у нajвишeм рaнгу тaкмичeњa и смoтри. 

  

Бoдoвaњe пo oствaрeним рeзултaтимa нa тaкмичeњу и смoтри врши сe укoликo у тoj 

кaтeгoриjи зaпoслeни имajу мoгућнoст учeшћa у тaкмичeњу. Приликoм бoдoвaњa 

врeднуjу сe рeзултaти oствaрeни у тoку цeлoкупнoг рaдa oствaрeнoг у oбрaзoвaњу. 

4. пeдaгoшки дoпринoс у рaду: 

1) рaд нa изрaди уџбeникa кojи су oдoбрeни рeшeњeм министрa, у склaду сa прoписимa 

из oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa: 

- aутoр – 7 бoдoвa, 

- сaрaдник нa изрaди уџбeникa – илустрaтoр – 5 бoдoвa, 

- рeцeнзeнт – 4 бoдa; 

2) oбjaвљeн рaд из струкe у стручнoj дoмaћoj или стрaнoj литeрaтури – 1 бoд. 

Бeз oбзирa нa брoj oбjaвљeних рaдoвa пo oвoм oснoву дoбиja сe сaмo jeдaн бoд. 

 

Зa пeдaгoшки дoпринoс рaду бoдoви сe дoбиjajу сaмo пo jeднoм oснoву. 

5. имoвнo стaњe ( доказује се Изјавом о породичном  домаћинству овереном 

код,надлежог  општинског органа или у суду, веродостојним доказом да родитељи које 

запослени издржава немају приходе и приходима за запосленог и све чланове 

породичног домаћинства за месец за који постоји последњи објављен податак 

републичког органа надлежног за послове статистике):  

1) aкo су укупнa примaњa дoмaћинствa пo члaну нa нивoу рeпубличкoг прoсeкa прeмa 

пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe – 

0,5 бoдoвa, 

2) aкo су укупнa примaњa дoмaћинствa пo члaну испoд рeпубличкoг прoсeкa прeмa 

пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe – 

1 бoд. 

 

Кoд бoдoвaњa имoвнoг стaњa, пoд пoрoдичним дoмaћинствoм смaтрajу сe: брaчни друг, 

дeцa и рoдитeљи кoje зaпoслeни издржaвa. 

 



 

 

6. здрaвствeнo стaњe нa oснoву нaлaзa нaдлeжнe здрaвствeнe устaнoвe, oднoснo 

нaдлeжнoг фoндa пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa: 

1) инвaлид другe кaтeгoриje – 3 бoдa, 

2) тeшкa бoлeст зaпoслeнoг нa oснoву кoнзилиjaрнoг нaлaзa лeкaрa нaдлeжнe 

здрaвствeнe устaнoвe – 3 бoдa, 

3) зaпoслeни кojи бoлуje oд прoфeсиoнaлнe бoлeсти – 2 бoдa. 

 

 Бoдoвaњe пo oвoм oснoву врши сe сaмo пo jeднoj oд тaчaкa кoja je нajпoвoљниja зa 

зaпoслeнoг. 

Teшкa бoлeст зaпoслeнoг утврђуje сe нa oснoву кoнзилиjaрнoг нaлaзa лeкaрa нaдлeжнe 

здрaвствeнe устaнoвe нa тeритoриjи oпштинe или нa тeритoриjи грaдa нa кoмe je 

фoрмирaнa тaквa кoмисиja. 

 

7. брoj дeцe прeдшкoлскoг узрaстa, oднoснo дeцe нa рeдoвнoм шкoлoвaњу дo 26 

гoдинa стaрoсти: 

1) aкo зaпoслeни имa jeднo дeтe – 1 бoд, 

2) aкo зaпoслeни имa двoje дeцe – 3 бoдa, 

3) aкo зaпoслeни имa трoje и вишe дeцe – 5 бoдoвa. 

 

Кao дeтe нa рeдoвнoм шкoлoвaњу дo 26 гoдинa стaрoсти смaтрa сe и учeник зaвршнoг 

рaзрeдa oснoвнe и срeдњe шкoлe дo крaja шкoлскe гoдинe, oднoснo дo 31. aвгустa 

гoдинe у кojoj дeтe имa свojствo рeдoвнoг учeникa зaвршнoг рaзрeдa. 

 

Члaн 50 

 

 Поступак утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично 

престала потреба, започиње тако што директор са председницима стручних већа за 

област предмета , одлучује за које наставне предмете треба вршити бодовање и 

рангирање,а затим доноси одлуку о покретању поступка за утврђивање запослених  за 

чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба, која садржи имена 

запослених који треба да се бодују. Одлука директора , заведена у деловоднику, 

печатирана и потписана истиче се на огласној табли Школе и доставља Комисији за 

бодовање,  која има председника и два члана. 

Комисију , која има председника и два члана, предлаже репрезентативни синдикат 

школе из реда запослених, а именује је Школски одбор. 

Комисија ради у седницама и одлучује већином гласова чланова Комисије. 

 

Члан 51 

 

Комисија врши  бодовање и рангирање запослених у складу са критеријумима 

утврђеним важећим Посебним колективним уговором за запослене у основним и 

средњим школама и домовима  ученика и овим Правилником. 

 

Члан 52 

 

 Бодовање и рангирање запослених по утврђеним критеријумима врши се  у деловима 

процеса рада који се финансирају по одељењима и  групама  у складу са важећим 

Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања, који  доноси Министар просвете, науке и 

технолошког развоја. 



 

 

 

Запослени који ради у две или више школа  вреднује се, бодује и рангира у свакој 

школи у којој је запослен. 

 

Запослени на неодређено време на пословима наставника предметне наставе бодују се и 

рангирају  за сваки предмет посебно, за који испуњавају услов у погледу стручне 

спреме. 

 

Запослени на пословима стручних сарадника и ваннаставног особља ће  се бодовати и 

рангирати уколико се промене критеријуми из важећег Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 

васпитања, који  доноси Министар просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Члан 53 

 

 Бодовање и рангирање запослених по радним местима се врши када је њихов број већи 

од једног и ако постоји потреба за тим. 

 

Члан 54 

 

Запослени су дужни доставити Комисији за бодовање писмене доказе о чињеницама 

које се вреднују и бодују, према доле наведеним критеријумима. 

 

По критеријумима за које  нису приложени одговарајући докази, запослени добија  

нула (0) бодова. 

 

Рокове за предузимање радњи из члана 43. овог Правилника и рокове за предају 

документације одређује Комисија за бодовање и објављује их на огласној табли Школе. 

Рок за достављање потребне документације не може бити краћи од 5 радних дана. Сва 

обавештења морају бити заведена у деловоднику Школе, печатирана и потписана од 

стране председника Комисије за бодовање. 

 

Члан 55 

 

Документа се достављају у затвореној коверти на којој пише име запосленог који је 

доставља, са назнаком «Документација за бодовање». Документација се прилаже у 

оригиналу или овереној фотокопији. Коверта са документацијом се заводи у 

деловодник Школе, а потом се утврђеног дана, који одреди Комисија, коверте свих 

запослених који се бодују и који су доставили документацију, отварају, о чему се 

сачињава записник . Отварању коверти могу присуствовати и заинтересовани 

запослени.  

 

У вези отварања коверти и приложене документације, сачињава се записник, који 

потписују присутни запослени и чланови Комисије за бодовање и исти се заводи у 

деловодник Школе. 

 

На основу критеријума из члана 42. овог Правилника и расположиве документације, 

Комисија за бодовање,самостално сачињава предлог  ранг листа према редоследу 

бодова, почев од највећег. 

 



 

 

 Предлог ранг листе потписују председник и чланови Комисија за бодовање и исти 

објављују на огласној табли Школе, најкасније у року од три дана од дана сачињавања 

предлога.  

 

На предлог ранг листе запослени може уложити приговор са образложењем,  у року од 

осам дана од  дана објављивања предлога ранг листе на огласној табли. 

 

Комисија за бодовање, после провере навода из приговора и утврђивања чињеничног 

стања , утврђује  коначну ранг листу, најкасније у року од пет дана од дана истека рока 

за подношење приговора и исту одмах објављује на огласној табли школе и доставља 

директору ради доношења решења. Коначну ранг листу потписују председник и 

чланови Комисија за бодовање. 

 

За запосленог за чијим је радом престала потреба утврђује се запослени који оствари 

најмањи број бодова. 

 

Уколико више запослених има исти број бодова, предност има запослени који је 

остварио већи број бодова по основу рада оствареног у радном односу, образовања, 

такмичења, педагошког доприноса у раду, имовног стања, здравственог стања, броја 

деце, и то наведеним редоследом. 

Члан 56 

 

 Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор, 

на основу коначне ранг листе и то најкасније у року од осам дана од дана објављивања 

коначне ранг листе . 

Члан 57 

 

Запослени који је незадовољан решењем директора из члана 49. овог Правилника  има 

право да уложи  жалбу  Школском одбору у року од 15 дана од дана пријема решења 

директора. 

 

Одговорност запослених  

Члан 58 

Запослени у току радног односа остварује права прописана законом и у обавези је да 

савесно и одговорно обавља послове на којима ради, поштује организацију рада и 

пословања у школи и захтеве и правила Школе у вези са испуњавањем радних обавеза.  

Запослени може да одговара за лакше повреде радних обавеза прописане и општим 

актом школе и законом и теже повреде радних обавеза и повреде забрана прописане 

Законом, као и за материјалну штету коју нанесе школи, намерно или крајњом 

непажњом, у складу са законом.  

Мере које се могу изрећи за лакше и теже повреде радних обавеза и повреде забрана 

прописане су Законом.  

Члан 59  

Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче 

меру у дисциплинском поступку против запосленог.  



 

 

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.  

Начин вођења дисциплинског поступка, врсте и начин изрицања дисциплинских мера и 

сва друга питања од значаја за дисциплинску одговорност запослених уређене су 

Законом и општим актом Школе.  

Престанак радног односа  

Члан 60  

Радни однос запослених престаје истеком рока на који је заснован, када наврши 65 

година живота и најмање 15 година стажа осигурања, споразумом са директором, 

отказом уговора о раду од стране запосленог или директора, изрицањем коначне мере 

престанка радног односа у дисциплинском поступку, смрћу запосленог и у другим 

случајевима, у складу са законом, на основу решења директора.  

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

услове из члана 139. став 1. Закона или ако одбије да се подвргне здравственом 

прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.  

Радни однос запослених у установи може престати независно од његове воље или воље 

директора у случајевима прописаним законом.  

Прелазне и завршне одредбе  

Члан 61  

Поступак измена и допуна овог правилника спроводи се на исти начин и по поступку 

прописаном за његово доношење.  

Члан 62  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду број 03-

750/2015 од  23.06.2015. године.  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на огласној 

табли Школе.  

                                                                        Председница Школског одбора 

 

                                           ___________________________ 

 

                                                                      Гавриловић Драгана 

 

 

Правилник објављен на огласној 

табли Школе дана 27.12.2018. г.  

 

Правилник ступио на снагу  

Дана 04.01.2019. г.                               

 

Секретар Школе:___________________________ 


