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На основу члана 24. став 2. и 3. Закона о раду (''Службени гласник Републике 
Србије'', број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), и члана 41. Статута Основне школе 
''22.август'' из БУКОВЦA, директор исте је дана ___________________ 2015. године донео 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
 

„22.август” 
БУКОВАЦ 

 
 

Основне одредбе 
 

Члан 1.  
 Овим правилником се утврђују организациони делови у вршењу делатности, врсте 
послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима у 
Основној школи „22.август” у  БУКОВЦУ (у даљем тексту: Школа). 
 

Члан 2. 
 Организациони делови у вршењу делатности у школи су:  

1. Управа, где спадају директор и секретар; 
2. Стручна служба, где спадају стручни сарадници: педагог и библиотекар; 
3. Настава, где спадају наставници; 
4. Финансијска служба, где спада: руководилац рачуноводства; 
5. Техничка служба, где спадају: сервирка, спремачица, домар и ложач. 

 
Члан 3. 

 Услови, начин и поступак за заснивање радног односа у школи прописани су 
законом, статутом школе и овим правилником. 

Конкурс за пријем у радни однос наставника, стручних сарадника и васпитача, 
секретара школе, административно-финансијских радника и помоћно – техничког особља 
(сервирка, спремачица, домар, ложач – мајстор на техничком одржавању) отворен је осам 
(8) дана. 
 

Врсте посла - радна места 
 

Члан 4. 
 У школи постоје послови за која су одређена следећа радна места и број 
извршилаца на њима: 
 

Р.бр. назив радног места број извршилаца 
1. Наставник 31 
2. Стручни сарадник 1,5 
3. Директор школе 1 
4. Секретар школе 1 
5. Руководилац рачуноводства 1 
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6. Сервирка 1 
7. Спремачица 5 
8. Домар 1 
9. Ложач 1 

     
   
   

свега 43 
 
 
 
 

Члан 5. 
 У школи постоји радно место наставника: 
 

Р.бр. назив радног места број извршилаца 
1. Наставник разредне наставе 7 
2. Наставник српског језика 2,11 
3. Наставник математике 2,00 
4. Наставник енглеског језика 1,70 
5. Наставник немачког језика 1,00 
6. Наставник верске наставе 0,55 
7. Наставник физичког васпитања 1,35 
8. Наставник музичке културе 0,80 
9. Наставник техничког образовања 1 
10. Наставник историје 0,80 
11. Наставник географије 0,80 
12. Наставник хемије 0,4 
13. Наставник физике 0,7 
14. Наставник биологије 0,9 
15. Наставник информатике 0,35 

      16.  Наставник ликовне културе 0,55 
      17.  Наставник грађанског васпитања 0,30 

Свега 22,31 
 

Члан 6. 
 У школи постоји радно место стручног сарадника: 
 

Р.бр. назив радног места број извршилаца 
1. Педагог 1 
2. Библиотекар 0,5 
3.   
4.   
5.   
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Услови за рад 

 
1. НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

 
Члан 7. 

 Услови за рад наставника, стручних сарадника прописани су законом, статутом 
школе и овим правилником. 
 

2. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
 

Члан 8. 
          Услови за рад секретара школе прописани су законом, статутом школе и овим 
правилником.  

 
3. РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА 

 
Члан 9. 

 
 
 Поред услова прописаних законом, руководилац рачуноводства може бити лице 
које има најмање вишу стручну спрему економске струке и које испуњава услове за рад 
на тим пословима. 

 
 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
 

Члан 10. 
 
 Поред услова прописаних законом, запослени на радним местима која обухватају 
техничку службу морају да имају следећу стручну спрему: 

Сервирка Други степен стручне спреме 
Спремачица Основну школу 
Домар Средњу школу 
Ложач Средњу школу техничког смера 
  
 Сервирка мора да испуњава услов да је здравствено способна за рад са 
намирницама за људску употребу и да има уверење о положеном испиту о основним 
знањима о хигијени намирница и о личној хигијени – стручни испит. 
 

 
Врсте послова 

 
Члан 11. 

 Директор школе најкасније до 01. септембра издаје решење којим појединачно 
утврђује послове, са припадајућим бројем радних сати, недељно, током наставног периода 
и годишње, за сваког наставника. 
 Приликом издавања решења из става 1. овог члана, узима се као пуно радно време 
четрдесеточасовна радна недеља.  

Члан 12. 
 Поред прописаних послова у складу са законом, послови стручних сарадника су:  
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За педагога: 
- помоћ директору у координисању рада стручних органа, 
- обрада статистичких података на нивоу школе, 
- припрема извештаја о постигнутом успеху ученика у учењу и владању, 
- припрема материјала за израду годишњег плана рада школе, 
- израда предлога плана рада стручне службе за годишњи план рада и 

извештај о његовој реализацији у домену својих послова, 
- припрема материјала за израду извештаја о раду и реализацији годишњег 

плана рада школе, 
- оцена могуће успешности одељења, као инструмента за оцењивање 

наставника, 
- остали послови који произилазе из природе радног места и задужења 

психолога, односно педагога  
- изузетно, ако се ради о одељењу које постиже изразито лоше резултате у    
      учењу или владању, директор школе може одредити као посао у оквиру   
      његовог радног места, посао одељењског старешине педагогу, најкраће до  
      краја школске године за коју је одређен као одељењски старешина и 
- послови по налогу директора. 
 

   За библиотекара:  
- развијање потреба, навика и интересовања за коришћење библиотечке 

грађе, 
- подстицање стваралачких потенцијала ученика, 
- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 
- учествовање у остваривању програма образовно – васпитног рада школе, 
- упућивање ученика, наставника и сарадника на коришћење фондова других 

библиотека, набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, 
инвентарисање, класификација, сигнирање и каталогизација 

- вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке, 
- заштита библиотечке грађе и њена периодична ревизија. 

 
 

Члан 13. 
 Послови секретара су: 

- Израда предлога општих аката школе, 
- Израда појединачних аката школе које доносе надлежни органи школе, 
- Израда предлога уговора које школа закључује, 
- Вођење бриге и чување доказа о репрезентативности синдикалне 

организације у школи, 
- Вођење канцеларијског пословања школе, 
- Заступање школе у оквиру овлашћења датог од стране директора школе, 
- Образовање, чување и ажурирање персоналне документације запослених у 

школи, 
- Континуирано праћење прописа, 
- Израда и чување записника или њихових копија, које води у складу са 

статутом школе,  
- Спровођење поступка расписивања и објављивања конкурса или огласа за 

заснивање радног односа, 
- Преглед и чување документације приспеле по конкурсу, односно огласу и 

израда информације о приспелим пријавама, 
- Издавање потребне документације запосленом приликом заснивања, током 

и по престанку радног односа, 
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- Пријем и разврставање поште, 
- Вођење деловодника, 
- Вођење интерне, опште и поштанске доставне књиге, 
- Учешће у поступцима у вези остваривања права или утврђивања 

одговорности запослених и ученика, вођењем записника и пружањем 
правне помоћи надлежном органу школе у складу са законом и статутом 
школе, 

- Праћење рада и руковођење радом техничког особља, 
- Архивирање архивске грађе школе у складу са законом, 
- Пружање стручне помоћи и контрола приликом издавања јавних исправа и 

дупликата истих, 
- Издавање дупликата јавних исправа у складу са законом, 
- Издавање потврда и уверења ученицима ради остваривања неког права, 
- Сарадња са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у 

обављању њихових послова у вези лекарских и других прегледа ученика, 
организовања екскурзија, излета и школе у природи, вођења педагошке 
документације и позивања родитеља, 

- Вођење евиденције о одсутним и присутним запосленима у њихово радно 
време, уз помоћ дежурног наставника и 

- Послови по налогу директора школе. 
 

Члан 14. 
 

 Послови руководиоца рачуноводства школе су: 
- Вођење рачуноводства школе у складу са законом, 
- Израда предлога финансијског плана школе у складу са законом, 
- Израда завршног рачуна и Извештаја о финансијском пословању у складу са 

законом, 
- Праћење прописа из области финансијског пословања, 
- Обезбеђивање услова за неометано финансијско пословање школе, 
- Израда свих финансијских докумената школе, 
- Дневно праћење финансијског стања школе, 
- Праћење стања, помагање при изради финансијских докумената и послови 

финансијског пословања за друштвене организације при школи (ученичка 
задруга, подмладак црвеног крста, музичка омладина и слично), 

- Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и васпитачима у 
утврђивању цене трошкова ужине, екскурзија, излета, школе у природи, 
трошкова наставе приликом израде школског програма и других трошкова 
везаних за реализацију школског програма, годишњег плана рада школе, 
развојног програма и слично, 

- Учешће у тендерском поступку набавке и у раду тендерске комисије и 
стручна контрола њеног рада, 

- Израда предлога општег и појединачних аката којима се уређују 
финансијско пословање и новчана потраживања и обавезе школе, 

- Послови по налогу директора, 
- Обрачун и исплата зарада и других примања запослених у школи и других 

лица, 
- Обрачун и исплата путних трошкова и накнада за рад, 
- Вођење благајне школе и пријем уплата ученика, 
- Вођење прописане благајничке документације (књига рачуна и друго), 
- Пријем и здавање рачуна, 
- Поступање по рачунима, 
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- Набавка ситног инвентара по налогу директора и секретара школе, 
- Праћење и контрола рада кухиње 
- Издавање и вођење књиге наруџбеница, 
- Послови по налогу директора. 

 
Члан 15. 

 Послови сервирке су: 
- Сервирање ужине (оброка) за ученике и запослене,  
- Дневно одржавање хигијене у кухињи и трпезарији, 
- Припрема оброка, послужења и слично, приликом прославе Светог Саве, 

Дана школе и у другим приликама, по налогу директора школе, 
- Генерално (ДЕТАЉНО) спремање кухиње и трпезарије, најмање 4 пута 

годишње и приликом кречења, 
- Свакодневна контрола исправности намирница и хигијене у кухињи и 

трпезарији, 
- Свакодневно извештавање о променама у кухињи и трпезарији (хигијена 

доставе намирница, промене на инвентару, ...) у писаној форми; 
- Послови по налогу директора. 

 
Члан 16. 

 
Послови домара: 

- врши текуће одржавање објекта, опреме и учила; 
- поправке и одржавање инвентара и учила (ормара, клупа, столица); 
- брине о коришћењу и одржавању техничких средстава, машина и алата; 
- заједно са осталим радницима одржава зелене површине школског 

дворишта; 
- брине о чишћењу снега на прилазима и улазу школе; 
- обавља и друге послове по налогу директора и секретара школе. 

 
Члан 17. 

Послови ложача – мајстор на одржавању: 
- врши послове грејања у грејној сезони; 
- брине о исправности и врши ситне поправке грејних постројења; 
- одржава и отклања мање кварове на водоводним, канализационим и електро 

– инсталацијама; 
- прати контролу и обнављање ватрогасних апарата и противпожарних 

средстава; 
- врши одржавање и поправке школског инвентара; 
- заједно са осталим радницима одржава зелене површине школског 

дворишта и чисти снег; 
- обавља и друге послове по налогу директора и секретара школе. 
 

 
Члан 18. 

 Послови спремачице су одржавање хигијене у свим просторијама школе, са 
нарочитом пажњом у просторијама где бораве и раде ученици. 
 Одржавање хигијене подразумева чишћење и прање свих површина и предмета 
који се налазе у школи, а који се на такав начин одржавају, чишћење школског дворишта, 
скупљање лишћа, пражњење корпи за отпатке и друго, као и учешће у годишњем кречењу 
школе и генерално спремање школе најмање 4 пута годишње. 
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 Секретар школе ће утврдити конкретне просторије, ритам рада и време када се 
врше одређене радње спремања за сваку спремачицу тако да све буду приближно 
подједнако оптерећене радним обавезама. 
 У распореду рада из претходног става секретар школе може утврдити за поједине 
спремачице да врше курирске послове, послове кувања кафе и слично. 
 

Члан 19. 
 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
организацији и систематизацији послова број: 308 од 15.09.2014. године. 
 

Члан 20. 
 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли школе. 
 
Да је Правилник објављен                                                                        Директор школе 
На огласној табли Школе                                      
.................... .........године,                                М.П.                                ________________ 
тврди и оверава 
секретар Школе 
____________________ 
 
БРОЈ: __________________  
Датум: _________________ 
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