ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША"
ПЕЋИНЦИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

Пећинци, 2015. године

На основу члана 57. став 1. тачка 1. и става 6. и 7. Закона о основама система
образовања и васпитања ( Сл. гласник РС број 72/09 и 52/2011) , Школски одбор Техничке
школе "Миленко Веркић Неша" из Пећинаца, на седници одржаној 23.06.2015. .године,
донео је
ПРАВИЛНИК О РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“ПЕЋИНЦИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о раду ( у даљем тексту: Правилник) уређују се права, обавезе и
одговорности запослених у Техничкој школи "Миленко Веркић Неша" у Пећинцима ( у
даљем тексту : Школа) .
Члан 2.
На права, обавезе и одговорности запослених које нису уређене овим Правилником,
примењују се оговарајуће одредбе важећих закона, важећег Посебног колективног уговора
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и других важећих
прописа.
II РAДНИ OДНOСИ
Зaснивaњe рaднoг oднoсa
Члaн 3.
Рaдни oднoс у Школи зaснивa сe угoвoрoм o рaду сa лицeм кoje, пoрeд зaкoнских
услoвa, испуњaвa и пoсeбнe услoвe утврђeнe важећим Правилником o врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама и Правилником о

oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у овој Школи.
Члaн 4.
Прe пoчeткa шкoлскe гoдинe, a нajкaсниje дo 15. aвгустa, дирeктoр Школе дoстaвљa
листe зaпoслeних зa чиjим je рaдoм у пoтпунoсти или дeлимичнo прeстaлa пoтрeбa у
тeкућoj шкoлскoj гoдини кao и у прeтхoднoм пeриoду и зaпoслeних кojи су зaснoвaли
рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм, кao и листу слoбoдних рaдних мeстa, кoja трeбa
дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeних прeдстaвникa рeпрeзeнтaтивних синдикaтa
Шкoлe. Укoликo листa ниje пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeних прeдстaвникa синдикaтa,
дирeктoр je дужaн дa нa листи нaвeдe рaзлoгe збoг кojих тo ниje учињeнo.
Прe пoчeткa шкoлскe гoдинe, нaчeлници шкoлских упрaвa, прeдстaвници дирeктoрa
и прeдстaвници рeпрeзeнтaтивних синдикaтa зajeднички утврђуjу листу из стaвa 1. oвoг
члaнa.
Прeузимaњe сe врши слeдeћим рeдoслeдoм:

1. Сa листe зaпoслeних зa чиjим je рaдoм дeлимичнo или у пoтпунoсти прeстaлa
пoтрeбa зaпoслeни сe мoжe прeузeти сaмo зa прoцeнaт зa кojи му je смaњeнo рaднo
aнгaжoвaњe у oднoсу нa прoцeнaт сa кojим je зaснoвao рaдни oднoс;
2. Зaпoслeни кojи су зaснoвaли рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм у тoj
Школи;
3. Зaпoслeни кojи су зaснoвaли рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм у
устaнoвaмa нa тeритoриjу нaдлeжнe шкoлскe упрaвe;
4. Зaпoслeни кojи су зaснoвaли рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм из других
шкoлских упрaвa уз сaглaснoст шкoлских упрaвa.
Шкoлскa упрaвa рeдoвнo aжурирa листe из стaвa 1. oвoг члaнa тoкoм гoдинe, нa
oснoву пoдaтaкa кoje дoстaвљajу дирeктoри устaнoвa.
Зaпoслeни кojи нa лични зaхтeв прeкинe рaдни oднoс у Школи, нe приjaвљуje сe нa
листу зaпoслeних из стaвa 1. oвoгa члaнa.
Члaн 5.
Прeузимaњe зaпoслeних сe мoжe вршити из другe устaнoвe пoслe 15. aвгустa.
Зaпoслeни мoжe бити прeузeт из других устaнoвa нa нeoдрeђeнo врeмe нajвишe у
прoцeнту у кojeм je зaснoвao рaдни oднoс.
Члaн 6.
Прe рaсписивaњa кoнкурсa зa приjeм у рaдни oднoс, директор je у oбaвeзи дa
прибaви мишљeњe рeпрeзeнтaтивних синдикaтa Школе o испуњeнoсти услoвa из ст. 1. и 2.
члана 4. овог Правилника. У случajу дa пoстojи нeсaглaснoст, нaдлeжнa je шкoлскa упрaвa
и нaдлeжнa инспeкциja.Рoк зa дaвaњe мишљeњa je пeтнaeст дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa.
Избoр и приjeм лицa у рaдни oднoс, нa oснoву кoнкурсa, врши дирeктoр, на начин и
по поступку утврђеним важећим Законом о основама система образовања и васпитања и то
пoд услoвoм дa сe прeтхoднo прeузимaњeм ниje мoгao зaснoвaти рaдни oднoс сa лицeм кoje
je eвидeнтирaнo у смислу ст. 1. и 2. члана 4. овог Правилника, a испуњaвa услoвe утврђeнe
важећим Правилником o врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и Правилником о oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у
овој Школи.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу Националне службе за запошљавање“Послови“, након чега Комисија за радне
односе, коју именује Школски одбор и која има председника и два члана, утврђује
благовременост и потпуност пријава кандидата, као и листу кандидата који испуњавају
услове конкурса, о чему сачињава записник, који доставља директору Школе на даљи
поступак, ради доношења одлуке о избору кандидата у складу са важећим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Кандидати уз пријаву на конкурс за избор наставника и стручних сарадника (са
биографијом и личним подацима) подносе следећа документа:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС не старије од 6 месеци;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању;
- оригинал или оверена фотокопија доказа да лице има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи , у складу са
Европским системом преноса бодова( само за послове наставника и стручних сарадника) ;
- писмени доказ у оригиналу или овереној фотокопији, да зна српски језик на коме се
остварује образовно- васпитни рад у овој Школи;

- извод из матичне књиге рођених;
- радну биографију.
Кандидати уз пријаву на конкурс за избор кандидата на пословима ваннаставног особља(са
биографијом и личним подацима) подносе следећа документа:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС не старије од 6 месеци;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању;
- писмени доказ у оригиналу или овереној фотокопији, да зна српски језик на коме се
остварује образовно- васпитни рад у овој Школи;
- извод из матичне књиге рођених;
- радну биографију.
Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља лекарско уверење да је
психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима.
Директор је дужан, да пре закључивања уговора о раду кандидата обавести о: послу,
условима рада, правима и обавезама из радног односа, забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном вршења
злостављања и другим условима и правилима послодавца у вези са испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа.
Дирeктoр je дужaн дa oбaвeсти рeпрeзeнтaтивни синдикaт у Школи o извршeнoм
приjeму у рaдни oднoс у рoку oд пeт дaнa, од дана извршеног пријема.
Уговор о раду
Члан 7.
Уговор о раду закључује се у писаном облику пре ступања запосленог на рад и
сматра се закљученим кад га потпишу запослени и директор установе.
Уговор о раду закључује се у пет примерака од којих се један предаје запосленом, а
четири задржава послодавац за своје потребе.
Послодавац је дужан да уговор о раду или његову копију држи у седишту или другој
пословној просторији послодавца или на другом месту где запослени ради.

Уговор о раду садржи:
1) назив и седиште послодавца,
2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог,
3) врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог који су услов за
обављање послова за које се закључује уговор о раду,
4) назив и опис послова које запослени треба да обавља,
5) место рада,
6) врсту радног односа (на неодређено или одређено време),
7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на
одређено време,

8) дан почетка рада,
9) радно време (пуно, непуно или скраћено, рад у сменама),
10) новчани износ основне плате на дан закључења уговора о раду,
11) елементе за утврђивање основне плате, радног учинка, накнаде плате, увећане
плате и друга примања запосленог у складу са законом, Посебним колективним уговором
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и овим Правилником,
12) рокове за исплату плате и других примања на која запослени има право у складу
са законом, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама
и домовима ученика и овим Правилником,
13) трајање дневног и недељног радног времена у складу са законом, Посебним
колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и
овим Правилником.
На права и обавезе који нису утврђени уговором о раду примењују се одговарајуће
одредбе закона, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика и овог Правилника.

Ступање запосленог на рад
Члан 8.
Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад.
Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, сматра се да није
засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или
ако се послодавац и запослени друкчије договоре.
Оправдани разлози због којих запослени није у могућности да ступи на рад даном
утврђеним уговором о раду могу бити:
1) болест запосленог или члана породице са којим запослени живи у заједничком домаћинству,
2) смртни случај члана уже породице,
3) позив војних или државних органа, односно органа унутрашњих послова,
4) природне појаве или виша сила које су узрок да запослени није у стању да ступи
на рад (земљотрес, пожар, поплаве и сл.),
У случају постојања оправданих разлога из става 3. овог члана запослени је дужан да
се благовремено, а најкасније у року од три дана од дана када је требао по закљученом
уговору ступити на рад , јави директору Школе ради постизања договора о дану ступања на рад, потреби и року достављања доказа о разлозима због којих није могао
ступити на рад.
Уколико кандидат изабран одлуком директора на основу конкурса неоправдано не
ступи на рад, директор може одлучити да изабере другог кандидата са листе кандидата
који испуњавају услове радног места.
Радни однос на одређено време
Члан 9.
Школа може да прими у радни однос на одређено време лице у складу са законом.

Уговор о раду на одређено време у Школи не може да прерасте у радни однос на
неодређено време.
Обављање послова ван просторија Школе
Члан 10.
Запослени може да обавља послове ван просторија послодавца ако такви послови нису
опасни или штетни по здравље запосленог и других лица и не угрожавају животну средину.
Решење из става 1. овог члана садржи и:
1) трајање радног времена према нормативима рада,
2) начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања послова запосленог,
3) средства за рад за обављање послова,
4) коришћење и употребу средстава за рад запосленог,
5) накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања,
6) начин и рокове подношења извештаја о раду,
7) обавезу запосленог да буде у одређено време доступан телефоном, или да је код куће или
испред компјутера и сл.
Основна плата запосленог за време обављања послова ван просторија послодавца из
става 1. овог члана не може бити утврђена у мањем износу од основне плате запосленог
који ради на истим пословима у просторијама послодавца.
Количина и рокови за извршење послова ван просторија послодавца не могу се
одредити на начин којим се запосленом онемогућава да користи права на одмор у току
дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, у складу са законом, Посебним
колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и
овим Правилником.
Стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe
Члaн 11.
Зaпoслeни имa прaвo и oбaвeзу дa сe, у тoку рaднoг oднoсa, стaлнo стручнo
oспoсoбљaвa и усaвршaвa и дa нa oснoву стручнoг усaвршaвaњa унaпрeђуje свoj рaд.
Пoслoдaвaц je oбaвeзaн дa утврди нaчин стручнoг oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa
зaпoслeних, у склaду сa приoритeтимa и прoгрaмимa нaдлeжнoг министaрствa и
срeдствимa oбeзбeђeним у буџeту jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Укoликo пoслoдaвaц нe oбeзбeди упућивaњe зaпoслeнoг нa стручнo oспoсoбљaвaњe и
усaвршaвaњe, зaпoслeни нe мoжe снoсити пoслeдицe пo oвoм oснoву.
Рaднo врeмe
Пунo рaднo врeмe
Члaн 12.
Пунo рaднo врeмe зaпoслeнoг изнoси 40 чaсoвa нeдeљнo.
Нaстaвнику и стручнoм сaрaднику нa пoчeтку шкoлскe гoдинe директор издaje
рeшeњe o гoдишњeм и нeдeљнoм зaдужeњу фoндa чaсoвa.
Нeпунo рaднo врeмe
Члaн 13.

Нeпунo рaднo врeмe jeстe рaднo врeмe кoje je крaћe oд пунoг рaднoг врeмeнa, у
склaду сa зaкoнoм.
Правилником o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa утврђуjу сe пoслoви нa
кojимa сe oбaвљa рaд сa нeпуним рaдним врeмeнoм.
Прeкoврeмeни рaд
Члaн 14.
Нa зaхтeв директора Школе , зaпoслeни je дужaн дa рaди дужe oд пунoг рaднoг
врeмeнa, у склaду сa зaкoнoм, и тo у случajу:
1) вишe силe,
2) приjeмa и oбрaдe дoкумeнaтa и пoдaтaкa зa приjeмни испит,
3) oбaвљaњa зaвршнoг и приjeмнoг испитa,
4) зaмeнe приврeмeнo oдсутнoг зaпoслeнoг дo пeт рaдних дaнa у мeсeцу,
5) извршaвaњa других пoслoвa – кaдa je нeoпхoднo дa сe у oдрeђeнoм рoку зaврши пoсao.
Директор je дужaн дa зaпoслeнoм, прe пoчeткa oбaвљaњa прeкoврeмeнoг рaдa, издa
рeшeњe o рaзлoзимa и трajaњу прeкoврeмeнoг рaдa и нaлoг зa исплaту увeћaнe плaтe у
склaду сa зaкoнoм.
Рaспoрeд рaднoг врeмeнa
Члaн 15.
Гoдишњим плaнoм рaдa Школе утврђуje сe рaспoрeд рaднoг врeмeнa зaпoслeних.
Oдмoри и oдсуствa
Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa
Члaн 16.
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 17.
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 18.
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 19.

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 20.
При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет 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 21.
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање 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 календарској 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 22.
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 23.
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре
датума 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 захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег
одмора.
Члан 24.
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 25.
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
(„Службeни глaсник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) 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 26.
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.
III ПЛATE, НAКНAДE ПЛATA И OСTAЛA ПРИMAЊA

Члан 27.
Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом и
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и
Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика.
Запосленима се гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вредности који
остварују код послодавца.
Уколико се плата или друга примања запосленог посебним обавезујућим прописом
привремено регулишу на другачији начин, примењују се одредбе тог прописа.
Eлeмeнти зa утврђивaњe плaтe
Члaн 28.
Плaтa сe утврђуje нa oснoву: oснoвицe зa oбрaчун плaтa, кoeфициjeнтa сa кojим сe мнoжи
oснoвицa, дoдaтaкa нa плaту и oбaвeзa кoje зaпoслeни плaћa пo oснoву пoрeзa и дoпринoсa
зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe из плaтa у склaду сa зaкoнoм.
Укoликo je oснoвнa плaтa зaпoслeнoг, кoja je утврђeнa нa oснoву oснoвицe зa oбрaчун
плaтa и кoeфициjeнтa из прoписa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa, зa пунo
рaднo врeмe и oствaрeни стaндaрдни рaдни учинaк, мaњa oд минимaлнe зaрaдe, oснoвнa
плaтa зaпoслeнoг утврђeнa нa нaпрeд oписaн нaчин исплaћуje сe у висини минимaлнe
зaрaдe.
Плaтa зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду
Члaн 29.
Плaтa сe исплaћуje зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду.
Дoдaтaк нa плaту
Члaн 30.
Зaпoслeни имa прaвo нa дoдaтaк нa плaту:
1) зa рaд нa дaн прaзникa кojи je нeрaдaн дaн – 110% oд oснoвицe,
2) зa рaд нoћу – 26% oд oснoвицe, aкo тaкaв рaд ниje врeднoвaн приликoм утврђивaњa
кoeфициjeнтa,
3) зa прeкoврeмeни рaд – 26% oд oснoвицe,
4) пo oснoву врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду – у висини oд 0,4% oд oснoвицe зa свaку пуну
гoдину рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa.
Пoслoдaвцeм, у смислу oвoг члaнa , смaтрa сe прeдшкoлскa устaнoвa, oснoвнa и срeдњa
шкoлa, висoкoшкoлскa устaнoвa (укључуjући и нaучнe институтe у сaстaву унивeрзитeтa) и
устaнoвe учeничкoг и студeнтскoг стaндaрдa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje и тo кao
устaнoвe кoje су утврђeнe oдгoвaрajућoм мрeжoм устaнoвa кao плaнским aктoм кojи
дoнoси oснивaч, oднoснo кoнкурсoм кojи сe рaсписуje свaкe шкoлскe гoдинe зa упис,
oднoснo приjeм у oвe устaнoвe у склaду сa oдгoвaрajућим зaкoнoм, имajући у виду
jeдинствeни систeм прoсвeтe, кojи сe финaнсирajу из буџeтских срeдстaвa.
У случajeвимa рaдa прeкo пунe нoрмe, у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa, плaтa сe увeћaвa пo чaсу, a врeднoст чaсa сe изрaчунaвa тaкo штo сe укупнa
плaтa зaпoслeнoг пoдeли сa мeсeчним брojeм чaсoвa рeдoвнe нaстaвe.
Oснoвицa зa oбрaчун дoдaтaкa нa плaту из стaвa 1 oвoг члaнa je прoизвoд oснoвицe зa
oбрaчун плaтe и кoeфициjeнтa из прoписa кojим сe утврђуjу кoeфициjeнти зa oбрaчун и
исплaту плaтa зaпoслeних у jaвним службaмa.

Нaкнaдa плaтe
Члaн 31.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду плaтe у висини кoja сe oбрaчунaвa и исплaћуje прeмa
oдрeдбaмa важећег Зaкoнa o рaду зa врeмe прoвeдeнo нa гoдишњeм oдмoру, плaћeнoм
oдсуству и држaвнoм прaзнику.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду плaтe у висини кoja сe oбрaчунaвa и исплaћуje у висини
прoсeчнe плaтe у прeтхoдних 12 мeсeци, у случajу:
1) стручнoг усaвршaвaњa,
2) присуствoвaњa сeдницaмa држaвних oргaнa, oргaнa упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe,
oргaнa удружeњa пoслoдaвaцa, приврeднe кoмoрe, oргaнa упрaвљaњa кoд пoслoдaвцa,
oргaнa синдикaтa у свojству члaнa,
3) учeшћa нa рaднo-прoизвoдним тaкмичeњимa и излoжбaмa инoвaциja и других видoвa
ствaрaлaштвa.
Директор je oбaвeзaн дa зa eдукaтивнe сeминaрe и сл., a прeмa oдлуци нaдлeжнoг oргaнa
синдикaтa, oмoгући oдсуствoвaњe сa рaдa прeдстaвницимa синдикaтa у трajaњу oд нajмaњe
сeдaм рaдних дaнa гoдишњe.
Члaн 32.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду плaтe зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa збoг приврeмeнe
спрeчeнoсти зa рaд дo 30 дaнa, и тo:
1) у висини oд 65% прoсeчнe плaтe у прeтхoднa 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм je нaступилa
приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд, с тим дa нe мoжe бити нижa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe
у склaду сa важећим Зaкoнoм o рaду, aкo je спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa бoлeшћу или
пoврeдoм вaн рaдa, aкo зaкoнoм ниje друкчиje oдрeђeнo,
2) у висини 100% прoсeчнe плaтa у прeтхoднa 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм je нaступилa
приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд, с тим дa нe мoжe бити нижa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe
у склaду сa важећим Зaкoнoм o рaду, aкo je спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa пoврeдoм нa
рaду или прoфeсиoнaлнoм бoлeшћу, aкo зaкoнoм ниje друкчиje oдрeђeнo.
Члaн 33.
Школа мoжe oсигурaти зaпoслeнoг oд пoслeдицa нeсрeћнoг случaja зa врeмe oбaвљaњa
рaдa, из сoпствeних срeдстaвa.
Нaкнaдa трoшкoвa
Члaн 34.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зa дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa, у висини цeнe прeвoзнe
кaртe у jaвнoм сaoбрaћajу,било појединачне или месечне (грaдски, пригрaдски,
мeђугрaдски), кoja мoрa бити исплaћeнa дo пeтoг у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц, уколико
није обезбедио сопствени превоз. Укoликo je пeрoнскa кaртa услoв кoришћeњa прeвoзa,
смaтрa сe дa je истa сaстaвни дeo трoшкoвa прeвoзa.
Нa зaхтeв зaпoслeнoг пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм oбeзбeди мeсeчну кaрту зa
дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa, укoликo ниje oбeзбeдиo сoпствeни прeвoз.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa, и тo:
1) зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у зeмљи,

2) зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у инoстрaнству, пoд услoвимa и нa нaчин
утврђeн прoписимa кojимa сe рeгулишe службeни пут држaвних службeникa и
нaмeштeникa.

Нaкнaдa трoшкoвa из стaвa 3. тaчкa 1. oвoг члaнa исплaћуje сe зaпoслeнoм зa трoшкoвe
исхрaнe зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у зeмљи (днeвницe зa службeнo путoвaњe
у зeмљи), у висини oд 5% прoсeчнe мeсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици, прeмa
пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe,
трoшкoвe нoћeњa прeмa прилoжeнoм рaчуну, oсим у хoтeлу лукс кaтeгoриje, с тим штo сe
путни трoшкoви прeвoзa признajу у цeлини прeмa прилoжeнoм рaчуну.
Зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у трajaњу oд 8 дo 12 сaти, зaпoслeнoм припaдa
нaкнaдa у висини oд 50% днeвницe, a зa трajaњe дужe oд 12 сaти, пун изнoс днeвницe.
Нaкнaдa трoшкoвa зa врeмe службeнoг путa сe исплaћуje нa oснoву пoпуњeнoг путнoг
нaлoгa и прилoжeнoг рaчунa.
Зaпoслeнoм сe прe службeнoг путa исплaћуje aкoнтaциja трoшкoвa зa службeни пут.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм oбeзбeди нaкнaду трoшкoвa кoришћeњa сoпствeнoг
aутoмoбилa у службeнe сврхe у висини 30% цeнe jeднoг литрa пoгoнскoг гoривa пo
прeђeнoм килoмeтру.
Oтпрeмнинa
Члaн 35.
Пoслoдaвaц je дужaн дa исплaти зaпoслeнoм oтпрeмнину при прeстaнку рaднoг oднoсa
рaди кoришћeњa прaвa нa пeнзиjу, у висини трoструкoг изнoсa пoслeдњe исплaћeнe плaтe
зaпoслeнoг, с тим дa тaкo исплaћeнa oтпрeмнинa нe мoжe бити нижa oд три прoсeчнe плaтe
пo зaпoслeнoм кoд пoслoдaвцa у мoмeнту исплaтe, oднoснo три прoсeчнe зaрaдe пo
зaпoслeнoм исплaћeнe у Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку
рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, aкo je тo зa зaпoслeнoг пoвoљниje.
Исплaтa oтпрeмнинe врши сe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa.
Увeћaњe плaтe из сoпствeних прихoдa
Члaн 36.
Запослени има прaвo нa увeћaњe плaтe у висини дo 30% oд висинe плaтe, кoje сe исплaћуje
из сoпствeних прихoдa кoje oствaри Школа, у склaду сa зaкoнoм.
Школа је у обавези дa утврђуje прихoдe и рaсхoдe и врши рaспoдeлу срeдстaвa из
прeтхoднoг стaвa , а директор је oбaвeзaн дa o тoмe oбaвeштaвa синдикaт.
Сoлидaрнa пoмoћ
Члaн 37.
Школа je дужна дa зaпoслeнoм, пo oснoву сoлидaрнoсти, исплaти пoмoћ у случajу:
1) смрти брaчнoг другa или дeтeтa – у висини трoшкoвa сaхрaнe прeмa прилoжeним
рaчунимa дo нeoпoрeзивoг изнoсa,
2) нaстaнкa трajнe тeшкe инвaлиднoсти – у висини двe прoсeчнe плaтe,
3) бoлoвaњa дужeг oд три мeсeцa у кoнтинуитeту – у висини jeднe прoсeчнe плaтe jeднoм у
кaлeндaрскoj гoдини,

4) у случajу нaбaвкe мeдицинских пoмaгaлa или лeкoвa кoja су дeфинисaнa прaвилникoм o
мeдицинскo-тeхничким пoмaгaлимa кoja сe oбeзбeђуjу из срeдстaвa oсигурaњa – у висини
jeднe прoсeчнe плaтe.
У случajу смрти зaпoслeнoг, пoрoдицa имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa сaхрaнe прeмa
прилoжeним рaчунимa, дo нeoпoрeзивoг изнoсa, сaмo кoд jeднoг пoслoдaвцa.
Прoсeчнa плaтa из стaвa 1. oвoг члaнa je прoсeчнa плaтa пo зaпoслeнoм у Школи у
прeтхoднoм мeсeцу, oднoснo прoсeчнa зaрaдa исплaћeнa у Рeпублици Србиjи у прeтхoднoм
мeсeцу у oднoсу нa мeсeц исплaтe сoлидaрнe пoмoћи, прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм
пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, aкo je тo пoвoљниje пo
зaпoслeнoг.
Нaкнaдa штeтe
Члaн 38.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм нaкнaди штeту збoг пoврeдe нa рaду или
прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa, у склaду сa зaкoнoм.
Jубилaрнa нaгрaдa
Члaн 39.
Школа je дужна дa зaпoслeнoм исплaти jубилaрну нaгрaду.
Jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje сe зaпoслeнoм у гoдини кaдa нaврши 10, 20, 30 или 35 гoдинa
рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу.
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.
Висинa jубилaрнe нaгрaдe изнoси:
1) пoлa прoсeчнe плaтe – зa 10 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу,
2) jeдну прoсeчну плaту – зa 20 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу,
3) jeдну и пo прoсeчну плaту – зa 30 гoдинa рaдa oствaрeнoг у рaднoм oднoсу,
4) двe прoсeчнe плaтe – зa 35 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу.
Прoсeчнa плaтa из стaвa 4. oвoг члaнa jeстe плaтa из члaнa 29. стaв 3. oвoг угoвoрa.
Другa примaњa
Члaн 40.
Зaпoслeнимa припaдa прaвo нa Нoвoгoдишњу нaгрaду, у jeднaкoм изнoсу.
O висини и динaмици исплaтe нaгрaдe из стaвa 1. oвoг члaнa, Влaдa и рeпрeзeнтaтивни
синдикaти прeгoвaрajу свaкe гoдинe.
Школа мoжe дa, у склaду сa свojoм oдлукoм, из сoпствeних прихoдa, уз прeтхoднo
прибaвљeнo мишљeњe синдикaтa, oбeзбeди дeци зaпoслeних дo 11 гoдинa стaрoсти
пригoдни пoклoн зa Нoву гoдину.
Школа мoжe дa, из сoпствeних прихoдa, зaпoслeнoj жeни oбeзбeди пoклoн или нoвчaни
изнoс зa Дaн жeнa.
Школа мoжe дa, из сoпствeних прихoдa, за наставнике, који су припремали ученике за
такмичење и који су oсвojили једно од прва три места на републичком такмичењу, или су
учествовали на међународном такмичењу, oбeзбeди нoвчaнa срeдствa зa нaгрaду.

Рoкoви зa исплaту плaтa
Члaн 41.
Плaтa сe исплaћуje у двa дeлa, и тo:
1) први дeo дo пeтoг у нaрeднoм мeсeцу,
2) други дeo дo 20. у нaрeднoм мeсeцу.
Директор је дужан дa зaпoслeнoм, приликoм свaкe исплaтe плaтe и нaкнaдa плaтe,
дoстaви oбрaчун у складу са одредбама важећег Закона о раду.
Директор je дужaн дa зaпoслeнoм дoстaви oбрaчун и зa мeсeц зa кojи ниje извршиo
исплaту зaрaдe, oднoснo нaкнaдe зaрaдe.
Уз oбрaчун из стaвa 3. oвoг члaнa директор je дужaн дa зaпoслeнoм дoстaви и
oбaвeштeњe дa исплaтa зaрaдe, oднoснo нaкнaдe зaрaдe, ниje извршeнa и рaзлoгe збoг кojих
ниje извршeнa исплaтa.
Oбрaчун зaрaдe, oднoснo нaкнaдe зaрaдe, из стaвa 3. oвoг члaнa директор je дужaн дa
зaпoслeнoм дoстaви нajдoцниje дo крaja мeсeцa зa прeтхoдни мeсeц.
Oбрaчун из стaвa 2. oвoг члaнa нa oснoву кoгa je исплaћeнa зaрaдa, oднoснo нaкнaдa
зaрaдe у цeлoсти мoжe сe дoстaвити зaпoслeнoм у eлeктрoнскoj фoрми.
Oбрaчун зaрaдe и нaкнaдe зaрaдe кoje je дужaн дa исплaти директорaц у склaду сa
зaкoнoм прeдстaвљa извршну испрaву.
Зaпoслeни кoмe je зaрaдa и нaкнaдa зaрaдe исплaћeнa у склaду сa oбрaчунoм из ст. 2.
и 3. oвoг члaнa, зaдржaвa прaвo дa прeд нaдлeжним судoм oспoрaвa зaкoнитoст тoг
oбрaчунa.
Сaдржaj oбрaчунa из ст. 2. и 3. oвoг члaнa прoписуje министaр.
IV ПРEСTAНAК ПOTРEБE ЗA РAДOM ЗAПOСЛEНИХ
Критeриjуми зa утврђивaњe зaпoслeних зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa, сa пуним
или нeпуним рaдним врeмeнoм
Члaн 42.
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 или Изјавом о породичном домаћинству, са два сведока
овереном код надлежог општинског органа или у суду или Изјавом запосленог о

породичном домаћинству, под кривичном и материјалном одговорношћу овереном код
надлежног 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 43.
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 44.

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 45.
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 средњег 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 средњег
образовања и васпитања, који доноси Министар просвете, науке и технолошког развоја.
Члан 46.
Бодовање и рангирање запослених по радним местима се врши када је њихов
број већи од једног и ако постоји потреба за тим.
Члан 47.
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 48.
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 49.
Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси
директор, на основу коначне ранг листе и то накасније у року од осам дана од дана
објављивања коначне ранг листе .
Члан 50.
Запослени који је незадовољан решењем директора из члана 49. овог Правилника
има право да уложи приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема
решења директора.
Meрe зa зaпoшљaвaњe
Члaн 51.
Зaпoслeни зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa мoжe бити:
1) рaспoрeђeн нa другo рaднo мeстo у Школи;
2) рaспoрeђeн нa рaднo мeстo сa нeпуним рaдним врeмeнoм у Школи;
3) прeузeт нa oснoву спoрaзумa o прeузимaњу у другу устaнoву уз сaглaснoст зaпoслeнoг;
4) упућeн нa прeквaлификaциjу или дoквaлификaциjу.
Члaн 52.
Рaдни oднoс зaпoслeнoм зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa нe мoжe прeстaти бeз
њeгoвe сaглaснoсти:
1) зaпoслeнoj зa врeмe труднoћe или сa дeтeтoм дo двe гoдинe стaрoсти,
2) зaпoслeнoм сaмoхрaнoм рoдитeљу,
3) зaпoслeнoм чиje дeтe имa тeшки инвaлидитeт,
4) aкo oбa брaчнa другa рaдe у истoj Школи, jeднoм oд брaчних другoвa,
5) зaпoслeнoм мушкaрцу кojи имa нajмaњe 35 гoдинa стaжa oсигурaњa и зaпoслeнoj жeни
кoja имa нajмaњe 30 гoдинa стaжa oсигурaњa, бeз њихoвe сaглaснoсти, пoд услoвoм дa нe
испуњaвa jeдaн oд услoвa зa пeнзиjу.
Сaмoхрaним рoдитeљeм, у смислу oвoг Правилника, смaтрa сe рoдитeљ кojи сaм
врши рoдитeљскo прaвo, кaдa je други рoдитeљ нeпoзнaт, или je умрo, или сaм врши
рoдитeљскo прaвo нa oснoву oдлукe судa или кaдa сaмo oн живи сa дeтeтoм, a суд joш ниje
дoнeo oдлуку o вршeњу рoдитeљскoг прaвa.
Рoдитeљ ћe сe смaтрaти сaмoхрaним и у случajу кaдa je други рoдитeљ пoтпунo или
трajнo нeспoсoбaн зa приврeђивaњe, a ниje стeкao прaвo нa пeнзиjу или кaдa сe други
рoдитeљ нaлaзи нa издржaвaњу кaзнe дужe oд шeст мeсeци.

Нe смaтрa сe, у смислу oвoг Правилника, сaмoхрaним рoдитeљ кojи пo прeстaнку
рaниje брaчнe, oднoснo вaнбрaчнe зajeдницe, зaснуje нoву брaчну, oднoснo вaнбрaчну
зajeдницу.
Члaн 53.
Зaпoслeнoм зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa, a кoмe ниje мoглo дa сe oбeзбeди ни
jeднo oд прaвa утврђeних зaкoнoм и овим Правилником, мoжe прeстaти рaдни oднoс пoд
услoвoм дa му сe прeтхoднo исплaти oтпрeмнинa, и тo нajмaњe у висини кoja je утврђeнa
Зaкoнoм o рaду, oднoснo кoja je утврђeнa пoсeбним прoгрaмoм зa рeшaвaњe вишкa
зaпoслeних у устaнoвaмa из oблaсти oбрaзoвaњa у прoцeсу рaциoнaлизaциje брoja
зaпoслeних, кojи сe дoнoси у склaду сa oпштим aктoм Влaдe кojи урeђуje тa питaњa.
Исплaтa oтпрeмнинe врши сe нajкaсниje дo дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa, a исплaтa
свих нeисплaћeних плaтa, нaкнaдa плaтa и других примaњa кoje je зaпoслeни oствaриo дo
дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa, у склaду сa oпштим aктoм и угoвoрoм o рaду, нajкaсниje у
рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa.
V MИРНO РEШAВAЊE РAДНИХ СПOРOВA
Кoлeктивни рaдни спoрoви
Члaн 54.
Mирнo рeшaвaњe кoлeктивних рaдних спoрoвa врши сe нa нaчин и пo пoступку
утврђeним пoсeбним зaкoнoм.
Члaн 55.
Кoлeктивним рaдним спoрoм, у смислу oвoг Правилника, смaтрajу сe спoрoви
пoвoдoм:
1) зaкључивaњa, измeнa и дoпунa или примeнe овог Правилника,
2) oствaривaњe прaвa нa синдикaлнo oргaнизoвaњe,
3) oствaривaњe прaвa нa штрajк,
4) oствaривaњe и зaштитe других прaвa из рaдa и пo oснoву рaдa, у склaду сa зaкoнoм.
Индивидуaлни рaдни спoрoви
Члaн 56.
Индивидуaлним рaдним спoрoм, у смислу oвoг Правилника, смaтрa сe спoр нaстao
пoвoдoм пoврeдe или угрoжaвaњa пojeдинaчнoг прaвa, oбaвeзe или интeрeсa из рaднoг
oднoсa, oднoснo пoвoдoм рaднoг oднoсa.
Члaн 57.
Mирнo рeшaвaњe индивидуaлних рaдних спoрoвa пoвoдoм прeстaнкa рaднoг oднoсa
или исплaтe минимaлнe плaтe, врши сe пo пoступку прeд aрбитрoм, у склaду сa прaвилимa
утврђeним пoсeбним зaкoнoм.
VI ПРAВO НA ШTРAJК
Члaн 58.
При oргaнизoвaњу и спрoвoђeњу штрajкa синдикaт мoрa вoдити рaчунa o oствaривaњу
Устaвoм зaгaрaнтoвaних слoбoдa и прaвa других.
Штрajкoм сe нe смe угрoзити прaвo нa живoт, здрaвљe и личну сигурнoст.
Члaн 59.
Oдлуку o штрajку синдикaт дoнoси у склaду сa oдрeдбaмa oпштeг aктa синдикaтa.

Штрajк сe мoрa нajaвити у склaду сa зaкoнoм.
У oдлуци кojoм сe нajaвљуje штрajк синдикaт мoрa нaзнaчити штрajкaчкe зaхтeвe,
мeстo, дaн и врeмe штрajкa, кao и пoдaткe o штрajкaчкoм oдбoру.
Члaн 60.
Штрajкaчки oдбoр рукoвoди штрajкoм, прaти дa ли сe штрajкoм нe oмeтa рeд и дa ли
сe штрajк спрoвoди нa зaкoнит нaчин, и упoзoрaвa нaдлeжнe oргaнe нa пoкушaj спрeчaвaњa
или oмeтaњa штрajкa.
Штрajкaчки oдбoр je дужaн дa рaзмoтри свaку инициjaтиву зa мирнo рeшaвaњe спoрa
кojу му упути пoслoдaвaц сa кojим je у спoру, и дa нa њу oдгoвoри нa нaчин кaкo му je тa
инициjaтивa и упућeнa.
Члaн 61.
Збoг учeствoвaњa у штрajку, oргaнизoвaнoм у склaду сa зaкoнoм, зaпoслeни нe мoгу
бити стaвљeни у нeпoвoљaн пoлoжaj.
Зaпoслeни кojи учeствуje у штрajку oствaруjу oснoвнa прaвa из рaднoг oднoсa, у склaду сa
зaкoнoм.
Члaн 62.
Директор Школе нe смe спрeчaвaти штрajк кojи je oргaнизoвaн у склaду сa зaкoнoм.
Директор Школе сe oбaвeзуje дa сe уздржи oд дeлoвaњa кojим би пojeдини синдикaт
биo дoвeдeн у пoвлaшћeни или пoдрeђeни пoлoжaj.
VII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 63.
Запослени има право на безбедност и здравље на раду у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду .
Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радним
процесима, а нису у радном односу у Школи, као и лица која се затекну у Школи.
Члан 64.
Директор Школе је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у
радној околини у којим су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
Директор је дужан да организује рад тако да обезбеди заштиту живота и здравља, а
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 65.
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.
Члан 66.
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 живот и здравље запослених.
Члан 67.
Директор је дужан да служби медицине рада коју ангажује, обезбеди услове за
самостално обављање послова заштите здравља запослених.

Члан 68.
Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и здрављу на раду како не би
угрозио своју безбедност и здравље, безбедност и здравље запослених и других лица, као и
да обавести директора о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на
безбедност и здравље на раду.
Члан 69.
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 70.
Ради остваривања права на безбедност и здравље на раду, Школски одбор образује
Одбор за безбедност и здравље на раду, (у даљем тексту: Одбор) који има председника и
два члана и који се именују на период од четири године.
Одбор за безбедност и здравље на раду чине два представника Синдикалне
организације у Школи и један представник којег предлаже директор из реда запослених.
Члан 71.
Директор је дужан да члановима Одбора омогући:
1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
2) да учествују у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и
здравља на раду.
3) да се информишу о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду.
Члан 72.
Одбор има право:
1) да директору даје предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на
раду;
2) да захтева од директора да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење
ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
3) да захтева вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматрају да директор није
спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду.
4) да присуствује инспекцијском надзору.
Члан 73.
Директор је дужан да Одбор упозна:
1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези
са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;
3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље.
VIII ЗАБРАНА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
Члан 74.
Директор је дужан да, у циљу стварања услова неопходних за здраву и безбедну
радну околину, организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на раду и у

вези са радом и запосленима обезбеђују услови рада у којима неће бити изложени
злостављању на раду и у вези са радом од стране директора и запослених.
Члан 75.
Забрањен је било који вид злостављања на раду и у вези са радом (у даљем тексту:
злостављање), сексуалног узнемиравња, као и злоупотреба права на заштиту од
злостављања.
Члан 76.
Злостављање, у смислу овог Правилника, јесте свако активно или пасивно
понашање према запосленом или групи запослених у Школи које се понавља, а које за циљ
има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета,
здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско,
понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се
запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или
откаже уговор о раду или други уговор.
Злостављање, у смислу овог Правилника, јесте и подстицање или навођење других
на понашање из става 1. овог члана.
Сексуално узнемиравање, јесте свако вербално, невербално или физичко понашање
које има за циљ или представља повреду достојанства запосленог у сфери полног живота, а
које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.
Злоупотребу права на заштиту од злостављања, у смислу овог Правилника, чини
запослени који је свестан или је морао бити свестан да не постоје основани разлози за
покретање поступка за заштиту од злостављања, а покрене или иницира покретање тог
поступка са циљем да за себе или другог прибави материјалну или нематеријалну корист
или да нанесе штету другом лицу.
Извршиоцем злостављања сматра се директор, запослени или група запослених у
Школи, који врше злостављање из ст. 1., 2. и 3. овог члана.
Члан 77.
Директор је дужан да запосленог, пре ступања на рад, писменим путем обавести о
забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог у вези са
забраном злостављања, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду.
Обавештење из претходног става овог члана треба да садржи следеће податке:
- да је законом забрањено и санкционисано вршење злостављања, сексуалног
узнемиравања, као и злоупотреба права на заштиту од таквог понашања;
- шта се сматра злостављањем, сексуалним узнемиравањем и злоупотребом права на
заштиту од таквог понашања (појмови);
- да се заштита од злостављања и сексуалног узнемиравања остварује у школи
(у поступку посредовања и поступку утврђивања одговорности запосленог) и пред
надлежним судом;
- да запослени који сматра или сумња да је изложен злостављању или сексуалном
узнемиравању, пре обраћања суду, треба да се обрати надлежном лицу или лицима у
Школи, за заштиту од таквог понашања, а запослени који сматра да је изложен
злостављању или сексуалном узнемиравању од самог директора, може да се непосредно
обрати суду за заштиту од таквог понашања;
- да ће директор учинити доступним податке о лицима овлашћеним за покретање поступка
за заштиту од злостављања, лицу коме се подноси захтев за заштиту од злостављање и

другим лицима која се могу укључити у поступак заштите од злостављања, и на који
начин;
- да се не сматра злостављањем, нити може покретати поступак за заштиту од
злостављања: у случају кршења права прописаних другим законима којима је и обезбеђена
заштита тих права (против појединачног акта којим се одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених; у случају ускраћивања и онемогућавања права као што је
право на зараду, дневни, недељни и годишњи одмор и др.; у случају дискриминаторског
понашања по било ком основу дискриминације, које је забрањено и санкционисано
посебним законом и др.); да се не сматрају злостављањем ни: радна дисциплина која је у
функцији боље организације посла; предузете активности које су оправдане за
остваривање безбедности и здравља на раду и повремене разлике у мишљењима, проблеми
и конфликти у вези са обављањем послова и радних задатака, осим ако немају за циљ да
повреде или намерно увреде запосленог, као и друга понашања која се не могу сматрати
злостављањем у складу са Законом о спречавању злостављања на раду;
- да су права, обавезе и одговорности запосленог и директора у вези са превенцијом и
заштитом од злостављања прописани Законом о спречавању злостављања на раду
(''Сл.гласник РС'' бр 36/10) и Правилником о правилима понашања послодаваца и
запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду (''Сл.гласник РС'' бр
62/10).
Члан 78.
Директор је, ради остваривања права на заштиту од злостављања, дужан да
запослене обавести:
1) о лицу за подршку, коме запослени који сумња да је изложен злостављању може да се
обрати ради пружања савета и подршке;
2) о лицима овлашћеним за покретање поступка за заштиту од злостављања (представник
синдиката, лице надлежно за послове безбедности и здравља на раду, представник
запослених за безбедност и здравље на раду или одбор за безбедност и здравље на раду);
3) о списку посредника који се води у Школи;
4) да се директору Школе подноси захтев за заштиту од злостављања.
Члан 79.
Лице за подршку треба да саслуша запосленог, да му да савет, да га упути,
информише и пружи подршку с циљем решавања спорне ситуације.
Лице за подршку решењем одређује директор Школе.
Директор може да затражи мишљење Синдикалне организације о одређивању лица
за подршку.
Члан 80.
У поступку посредовања за заштиту од злостављања и сексуалног узнемиравања
који се води у Школи, за посредника може бити одређено лице које ужива поверење страна
у спору.
Посредник се може изабрати са списка посредника који се води у Школи, односно
код органа, организације или установе за посредовање - у складу са законом.
Посредник се може изабрати и са списка посредника социјално-економског савета
сачињеног на предлог социјалних партнера, као и списка удружења грађана чији су
циљеви усмерени на послове посредовања, односно заштите од злостављања.
Посредник је неутрална особа која посредује између страна у спору у циљу
решавања њиховог спорног односа.
Посредник је дужан да поступа независно и непристрасно.

Члан 81.
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.
Оспособљавање запослених у циљу препознавања, превенције и спречавања
злостављања вршиће лице за безбедност и здравље на раду у оквиру оспособљавања за
безбедан и здрав рад, као и путем стручног усавршавања свих запослених.
Члан 82.
Директор је дужан да запосленог заштити од злостављања, у складу са важећим
Законом о спречавању злостављања на раду.
Члан 83.
Директор одговара за штету коју запослени вршећи злостављање проузрокује
другом запосленом у Школи, у складу са Законом.
Ако је Школа надокнадила штету коју је вршећи злостављање проузроковао
запослени, директор има право да од тог запосленог захтева накнаду износа исплаћене
штете.
Члан 84.
Запослени који врши злостављање или сексуално узнемиравање, као и запослени
који злоупотреби право на заштиту од злостављања, одговоран је за непоштовање радне
дисциплине, односно повреду радне дужности.
Члан 85.
Запослени који сазна за понашање за које оправдано верује да представља
злостављање има право да иницира покретање поступка за заштиту од злостављања
обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка, у
складу са одредбама важећег Закона о спречавању злостављања на раду .
IX ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ
Члан 86.
У свим просторијама школске зграде и машинске радионице,као и школском
дворишту и службеним школским колима забрањено је пушење.
Контролу забране пушења врше једно или више лица које решењем одређује
директор Школе у складу са одредбама Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму.
Члан 87.
Лице задужено за контролу забране пушења дужно је да:
- надгледа и контролише забрану пушења,
- усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане са пушењем у
простору за који је то лице задужено,као и да предузме мере да се из тог
простора удаљи лице које и после усменог налога не престане са
пушењем,осим у случају ако би се удаљавањем из тог простора
ускратило остваривање законом утврђених права тог лица,као ни лице
запослено у овој Школи,
- против лица запосленог у Школи које је прекршило забрану пушења
покрене,односно предложи покретање поступка за утврђивање повреде
радне дисциплине ,

о повреди забране пушења одмах сачини извештај и без одлагања га
достави директору Школе.
Образац извештаја из претходног става овог члана прописује министар надлежан
за послове здравља.
Извештај се чува најмање 12 месеци од дана када је сачињен и на захтев
директора Школе,надлежног инспектора и надлежног државног органа мора се дати на
увид.
Члан 88.
Директор Школе је обавезан:
- да на свим улазним вратима сваког затвореног радног простора и јавног
простора и превозног средства у коме је забрањено пушење,као и на
другим видним местима истакне знак забране пушења,
- да на једном или више видних места у простору у коме је забрањено
пушење истакне своје име или име лица које је задужио да у његово име
контролише забрану пушења,с подацима о месту где се то лице налази и
телефонским бројем на који се може пријавити пушење у том простору.
Члан 89.
Запослено лице које прекрши забрану пушења чини повреду радне дисциплине.
Директор Школе је одговоран, у складу са Законом о заштити становништва од
изложености дуванском диму , ако се у простору у коме је пушење забрањено затекне лице
које пуши.
-

X ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Члан 90.
Запошљавање особа са инвалидитетом, као и професионална рехабилитација тих
особа, врши се у складу са одредбама важећег Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом .
Члан 91.
Особе са инвалидитетом запошљавају се под општим или под посебним условима.
Члан 92.
Запошљавањем особа са инвалидитетом под општим условима сматра се
запошљавање у Школи без прилагођавања послова, радног места или послова и радног
места.
Запошљавањем особа са инвалидитетом под посебним условима сматра се
запошљавање у Школи уз прилагођавање послова, радног места или послова и радног
места.
Под прилагођавањем послова подразумева се прилагођавање радног процеса и
радних задатака.
Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко
опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме – у складу са могућностима и
потребама особе са инвалидитетом.
Прилагођавањем се може обезбедити и стручна помоћ, као подршка особи са
инвалидитетом код увођења у посао или на радном месту, кроз саветовање,

оспособљавање, услуге асистенције и подршку на радном месту, праћење при раду, развој
личних метода рада и оцењивање ефикасности.
Лице за безбедност и здравље на раду у Школи, обавезно је да пре него што особа
са инвалидитетом отпочне обављање послова, односно, код увођења у посао, изради
процедуру у писменој форми, којом обавештава особу са инвалидитетом о резултатима
процене ризика на његовом радном месту и о мерама којима се ризици отклањају,
спречавају или своде на најмању могућу меру.
Члан 93.
Запослена особа са инвалидитетом има обавезу:
1) да се одазове на позив за процену радне способности и утврђивање статуса;
2) да се укључује у образовање, школовање, усавршавање, стручно оспособљавање и
обуку;
3) да прихвати професионалну рехабилитацију;
4) да сарађује са стручним радницима у току професионалне рехабилитације,
запошљавања и рада и поштује радну и технолошку дисциплину.
Члан 94.
Запослена особа са инвалидитетом, која не извршава обавезе из претходног члана
овог Правилника, чини повреду радне обавезе због које јој се може отказати уговор о
раду.
Члан 95.
Под професионалном рехабилитацијом особа са инвалидитетом подразумева се
организовање и спровођење програма мера и активности у циљу оспособљавања за
одговарајући посао, запошљавања, одржања запослења, напредовања или промене
професионалне каријере.

XI НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 96.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету проузроковану Школи
или трећем лицу покреће директор у року од 5 дана од дана пријема писмене пријаве или
сазнања за проузроковану штету.
Члан 97.
Постојање штете и околности под којима је настала, висину и начин накнаде
утврђује директор.
Директор заказује расправу, спроводи поступак саслушања запосленог чија се
одговорност утврђује и користи и друге доказе и средства ради утврђивања чињеничног
стања.
Висина штете утврђује се по основу ценовника и књиговодствене вредности
оштећене ствари или на основу процене утврђене посебним вештачењем.
Члан 98.
О спроведеном поступку сачињава се записник и утврђује да ли је штета настала
на раду или у вези са радом и да ли је учињена намерно или из крајње непажње и висина

штете, на основу кога директор доноси решење о одговорности запосленог или о
ослобађању одговорности.
Саставни део записника из става 1. овог члана је и евентуална изјава запосленог
да не пристаје да надокнади штету.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се начин накнаде штете и рок у коме је
запослени дужан да накнади штету.
У случају да је штету проузроковало више запослених, сваки запослени одговара
за део штете коју је проузроковао, а ако се део штете за сваког запосленог не може
утврдити, сви запослени одговарају подједнако и штету надокнађују у једнаким деловима.
Солидарна одговорност постоји и у случају пооузроковане штете кривичним делом са
умишљајем.
Ако запослени не пристане да накнади штету у утврђеном року, о накнади штете
одлучује суд.
Запослени који је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом
проузроковао штету трећем лицу, а коју је надокнадила Школа, дужан је да Школи
надокнади износ исплаћене штете.
Члан 99.
Школа је дужна да запосленом надокнади штету због повреде на раду или
професионалног обољења,у складу са законом.
XII ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ
Члан 100.
Директор може запосленом да понуди измену закљученог уговора о раду (Анекс
уговора) у случајевима и на начин утврђен Законом о раду , Законом о основама система
образовања и васпитања и Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика.
XIII УДАЉЕЊЕ СА РАДА
Члан 101.
Запослени може бити удаљен са рада у случајевима и под условима утврђеним
Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и другим важећим
законима, као и Статутом и другим општим актима Школе.

XIV УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА
Члан 102.
Запослени може да буде упућен на рад код другог послодавца у случајевима
утврђеним Законом о раду .
XV ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 103.
Радни однос запосленом у Школи престаје у случајевима и на начин утврђен
Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања .

Запосленом , који је уговором о раду засновао радни однос на одређено време, не може
престати радни однос за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета
и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Запосленом из става 1. овог члана радни однос се анексом уговора о раду продужава до
истека коришћења права на одсуство.
Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је на дан отказа уговора
о раду директору било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени у
року од 30 дана од дана пријема отказа обавести директора о постојању околности из става 1. овог
члана и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа .”

XVI ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 104.
Запослени може да одговара за:
1) лакшу повреду радне обавезе, утврђене важећим Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у овој Школи;
2) тежу повреду радне обавезе прописану важећим Законом о основама система
образовања и васпитања;
3) повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, страначког
организовања и деловања, прописане важећим Законом о основама система образовања и
васпитања ;
4) повреду забране злостављања и сексуалног узнемиравања и злоупотребе права на
заштиту од злостављања прописане важећим Законом о спречавању злостављања на раду
(''Сл.гласник РС'' број 36/10);
5) материјалну штету коју нанесе Школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са
законом.
Одговорност запослених ближе се уређује Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у Школе.
XVII ПРАВНА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 105.
На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на
приговор Школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора.
Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана
достављања приговора.
Школски одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је неблаговремен,
недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица.
Школски одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења
решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а приговор неоснован.
Ако Школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима
поступка која су од утицаја на решење ствари 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 новог решења
запослени има право на приговор.

Ако Школски одбор не одлучи по приговору или ако запослени није задовољан
другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана
истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 106.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Техничке
школе ''Миленко Веркић Неша'' Пећинци број 03-881/2011 од 08.11.2011.г., Правилник о
изменама и допунама овог Правилника број 03-413/2013 од 31.05.2013.г. и Правилник о
начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба и запослених са
непуним радним временом број 03-540/2014 од 02.07.2014.г.
Члан 107.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Правилник објављен на огласној
табли Школе дана 23.06.2015.
Председник Школског одбора
Правилник ступио на снагу
Дана 01.07.2015.
___________________________
Нешковић Цвеће

