
 На основу члана 119. став 1. тачка 1) и члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 
и 6/20 даље: Закон) у вези са чланом 24. став 1-4. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 95/2018-аутентично тумачење), чл. 30 
- 32. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018, 
86/2019 и 157/2020) и  Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018 - даље: 
Уредба), након добијене сагласности Школског одбора Основне школе “Вељко Влаховић” 
у Крушчићу на седници одржаној дана 5.7.2022. године, в.д. директорка  школе  (даље: 
Школа), доноси следећи 
 
 
                                                                   ПРАВИЛНИК  
                  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ       ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „ВЕЉКО 
ВЛАХОВИЋ“ У КРУШЧИЋУ 
 
                                    
                                                                        Члан 1. 
Овим Правилником мења се Правилник о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Вељко Влаховић“ Крушчић бр.286-1-06/2021 од 22.6.2021.године(даље: 
Правилник). 
 
 
                                                                      Члан 2. 
 
 
Члан 25. Правилника мења се и гласи: 
У поступку одлучивања  о избору наставника и стручног сарадника, Конкурсна комисија 
утврђуje испуњeнoст услoвa кaндидaтa зa приjeм у рaдни oднoс из члaнa 139.  Закона , у 
рoку oд oсaм дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa приjeм приjaвa. 

Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом  и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 

Комисија сaчињaвa листу кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe зa приjeм у рaдни 
oднoс у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeзултaтa психoлoшкe прoцeнe спoсoбнoсти зa 
рaд сa дeцoм и учeницимa. 
   Комисија oбaвљa рaзгoвoр сa кaндидaтимa сa листe кojи испуњaвajу услoвe зa приjeм у 
рaдни oднoс, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.   
          Директор дoнoси рeшeњe o избoру кaндидaтa у рoку oд oсaм дaнa oд дaна 
достављања образложене листе. 

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
Школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења . 

Школски одбор о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 



Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у установи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. 

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року 
од осам дана. 

Решење о избору кандидата оглашава се на званичној интернет страници 
Министаврства, кад постане коначно. 
 
 
                         
 

Члан 3. 
Члан 50. тачка 2. Правилника мења се тако да сада гласи: 
Радна места се утврђују у зависности од сложености и врсте послова и завршене школске 
спреме и то: 
 
 
 
 

Табеларни приказ броја извршилаца  
 

Назив радног места 
Број 

систематизованих 
извршилаца 

Обрачунски 
број 
извршилаца 

     Органи руковођења  

Директор 1               1 

Разредна настава  

Наставник разредне наставе 4               4 

Предметна настава  

Наставник српског језика                  1            0,9444         

Наставник енглеског језика (обавезан страни језик-
други циклус основног образовања) 

  1 
           0,4444 

Наставник енглеског језика (обавезан страни језик-
први циклус основног образовања) 
 

                 1 
           0,40 

Наставник руског језика (обавезни изборни страни 
језик) 
 

                1 
           0,2222 

Наставник немачког језика (обавезни изборни страни 
језик) 
 

                 1 
           0,2222 

Наставник чувара природе                  1            0,20 



Наставник математике  1            0,8889 

Наставник географије                 1             0,35 

Наставник историје 
                1 

 
             0,35 

Наставник биологије                  1             0,40 

Наставник физике 1             0,30 

Наставник хемије                  1             0,20 

Наставник технике и технологије 2             0,40 

Наставник информатика и рачунарство                  1 
            0,20 

Наставник музичке културе                  1             0,25 

Наставник ликовне културе                 1              0,25 

Наставник физичког и здравственог васпитања  1             0,60 

Наставник грађанског васпитања 1              0,05 

Наставник верске наставе-православни касихитис 

 
 
 

1 

    
 
 
         0,10 

Наставник верске наставе-католички вјеронаук 1 

          0,10 
 
 
 
 

Стручни сарадници  

Педагог                 2          0,50 

Психолог 
 

1 
 
         0,50 

Стручни сарадник/библиотекар                 3          0,50 

Ваннаставно особље  
                       Правни, кадровски и административни послови школе 

  

Секретар школе                1          0,50 

Финансијско рачуноводствени послови  

 Шеф рачуноводства                 1 
        0,50 

Помоћно-техничко особље  



Домар               2           1,5 

Чистачица               5          4,73 

Кафе куварица/сервирка               1          0,27 

   

 

 

 

 

УКУПНО ИЗВРШИОЦА:20,87; 

 
 
                                                                     Члан 3. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли  школе. 
  
 
 
 
                                                                                  ВД  ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ 
 
 
                                                                                  ____________________ 
                                                                                   Драгица Радмановић 
 
Школски одбор Основне школе „Вељко Влаховић“ на седници одржаноj дана 5.7.2022. 
године, донео jе одлуку о давању сагласности на одредбе овог Правилника.  
  
 
                                                                                Председник Школског одбора 
 
 
                                                                                 _____________________ 
                                                                                                         Oља Миросављев 
 
 
Правилник заведен под дел. бр. 474-06/22 , дана 5.7.2022.године. 
 Објављен на огласној табли школе дана 5.7.2022. 
 
 
Правилник је ступио на снагу дана 13.7.2022.године. 
 



 
                                                                                                     Секретар Школе 
                                                                                                        Бранка Килић 


