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На пснпву шлана 3. став 2. Закпна п раду, шлана 57. став 1. ташка 1) Закпна п 

пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13)  (даље: Закпн) и шлана 182. Статута Пснпвне щкпле „Дпситеј Пбрадпвић“ 
Пландищте, щкплски пдбпр је на седници пдржанпј дана _____________, гпдине, дпнеп:  
 
 

ПРАВИЛНИК П РАДУ 
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

  
  
Оснпвне пдредбе  

Члан 1. 
Правилникпм п раду (даље: Правилник), у складу са закпнпм и Ппсебним 

кплективним угпвпрпм за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима 
ушеника (у даљем тексту: Кплективни угпвпр), уређују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти 
заппслених пп пснпву рада и раднпг пднпса у Пснпвнпј щкпли „Дпситеј Пбрадпвић“ 
Пландищте, (даље: Шкпла),  кап и сва друга питаоа пд знашаја за пствариваое и 
пбезбеђиваое права заппслених.  

 
Члан 2. 

Правилник се дпнпси на непдређенп време, примеоује се на све заппслене и важи 
дпк се не дпнесе нпви правилник или ппјединашни кплективни угпвпр.  

Правилник не мпже да садржи пдредбе кпјима се заппсленпм дају маоа права или 
утврђују неппвпљнији услпви рада пд права и услпва кпји су утврђени ппзитивним 
прпписима.  

 
Члан 3. 

На права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених у Шкпли кпје нису уређене пвим 
правилникпм, неппсреднп се примеоују пдгпварајуће пдредбе Закпна п раду, важећег 
ппсебнпг кплективнпг угпвпра за заппслене у  щкплама, Закпна и важећих ппдзакпнских 
аката дпнетих на пснпву пвпг и ппсебних закпна, кап и других прпписа кпјима се уређује 
пбласт рада и заппщљаваоа, финансијскп ппслпваое щкпле и пбрашун и исплата плата 
заппслених у щкплама.  

 
Члан 4. 

Директпр Шкпле рещеоем  пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпстима заппслених, акп закпнпм или ппсебним кплективним угпвпрпм 
закљушеним за заппслене у пснпвним, средоим щкплама и дпмпвима ушеника, није 
другашије пдређенп.  
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Члан 5. 
Директпр щкпле дужан је да заппсленпг пре ступаоа на рад уппзна са услпвима и 

прганизацијпм рада, правима и пбавезама кпје прпистишу из прпписа п раду и 
безбеднпсти и защтите здравља на раду.  

 
Радни пднпси  
 
Засниваое раднпг пднпса  
 

Члан 6. 
Пдлуку п пптреби засниваоа раднпг пднпса дпнпси директпр Шкпле.  
Радни пднпс у Шкпли се мпже заснпвати закљушиваоем сппразума п преузимаоу 

заппсленпг из друге устанпве или дпнпщеоем кпнашне пдлуке директпра п избпру 
кандидата пп расписанпм кпнкурсу и закљушиваоем угпвпра п раду са преузетим 
заппсленим или изабраним кандидатпм.  

 
Члан 7. 

Заппслени кпји је у раднпм пднпсу на непдређенп време, а има статус заппсленпг 
за шијим радпм је у пптпунпсти или делимишнп престала пптреба, у складу са закпнпм, 
пстварује правп на преузимаое у другу щкплу, стављаоем на листу заппслених са кпје се 
врщи преузимаое.  

Пре ппшетка щкплске гпдине, а најкасније дп 15. августа, директпри щкпла 
дпстављају листе заппслених за шијим је радпм у пптпунпсти или делимишнп престала 
пптреба у текућпј щкплскпј гпдини кап и у претхпднпм перипду и заппслених кпји су 
заснпвали радни пднпс са непуним радним временпм, кап и листу слпбпдних радних 
места, кпја треба да буде пптписана пд стране пвлащћених представника 
репрезентативних синдиката щкпле. Укпликп листа није пптписана пд стране пвлащћених 
представника синдиката, директпр је дужан да на листи наведе разлпге збпг кпјих тп није 
ушиоенп.  

Пре ппшетка щкплске гпдине, нашелници щкплских управа, представници 
директпра и представници репрезентативних синдиката заједнишки утврђују листу из 
става 1. пвпг шлана.  

Преузимаое се врщи следећим редпследпм:  
1. Са листе заппслених за шијим је радпм делимишнп или у пптпунпсти престала пптреба 
заппслени се мпже преузети самп за прпценат за кпји му је смаоенп раднп ангажпваое у 
пднпсу на прпценат са кпјим је заснпвап радни пднпс;  
2. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним временпм у тпј устанпви;  
3. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним временпм у устанпвама 
на теритприју надлежне щкплске управе;  
4. Заппслени кпји су заснпвали радни пднпс са непуним радним временпм из других 
щкплских управа уз сагласнпст щкплских управа.  

Избпр и пријем лица у радни пднпс, на пснпву кпнкурса, врщи директпр, ппд 
услпвпм да се претхпднп преузимаоем није мпгап заснпвати радни пднпс са лицем кпје 
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је евидентиранп у смислу ст. 1. и 2. пвпг шлана, а испуоава услпве утврђене актпм п 
прганизацији и систематизацији ппслпва.  

Шкплска управа редпвнп ажурира листе из става 1. пвпг шлана тпкпм гпдине, на 
пснпву ппдатака кпје дпстављају директпри устанпва.  

Заппслени кпји на лишни захтев прекине радни пднпс у пдређенпј устанпви не 
пријављује се на листу заппслених из става 1. пвпга шлана.  

Пре расписиваоа кпнкурса за пријем у радни пднпс, ппслпдавац је у пбавези да 
прибави мищљеое репрезентативних синдиката устанпве п испуоенпсти услпва из ст. 1. и 
2. пвпг шлана. У слушају да ппстпји несагласнпст, надлежна је щкплска управа и надлежна 
инспекција.  

Рпк за даваое мищљеоа је петнаест дана пд дана пријема захтева.  
 

Члан 8. 
Преузимаое заппслених се мпже врщити из друге устанпве ппсле 15. августа.  

Заппслени мпже бити преузет из других устанпва на непдређенп време највище у 
прпценту у кпјем је заснпвап радни пднпс. 

Међуспбнп преузимаое заппслених на непдређенп време мпже се изврщити 
закљушиваоем сппразума п преузимаоу заппслених на пдгпварајуће ппслпве, уз оихпву 
сагласнпст, ппд услпвпм да разлика у прпценту оихпвпг раднпг ангажпваоа није већа пд 
20%.  

Члан 9. 
Директпр је дужан да пбавести репрезентативни синдикат у устанпви п изврщенпм 

пријему у радни пднпс у рпку пд пет дана.  
 

Члан 10. 
Укпликп се нису стекли услпви прпписани закпнпм за пријем у радни пднпс 

преузимаоем, директпр Шкпле дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса накпн дпбијаоа 
сагласнпсти пд надлежне  Шкплске управе. Слпбпднп раднп местп и услпве за рад на 
пдређенпм раднпм месту Шкпла пријављује надлежнпј прганизацији за заппщљаваое.  

Зависнп пд пптреба Шкпле и прганизације рада утврђене гпдищоим планпм рада 
Шкпле и актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва, радни пднпс путем кпнкурса се 
заснива на непдређенп или пдређенп време, са пуним или непуним радним временпм.  

 
Члан 11. 

Пријаву на кпнкурс кандидати ппднпсе Шкпли, у рпку пд псам дана пд дана 
пбјављиваоа кпнкурса. Уз пријаву, кандидати ппднпсе и дпкумента кпјима дпказују да 
имају пдгпварајуће пбразпваое и држављанствп Републике Србије. Пре закљушеоа 
угпвпра п раду, изабрани кандидат је у пбавези да ппднесе дпказ да има психишку, 
физишку и здравствену сппспбнпст за рад са ушеницима, а дпказ да није псуђиван, 
прпписан Закпнпм, прибавља Шкпла.  

Укпликп је закпнпм или актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва 
прпписанп испуоаваое јпщ некпг пд ппсебних услпва за засниваое раднпг пднпса, 
кандидат је у пбавези да приликпм ппднпщеоа пријаве на кпнкурс Шкпли ппднесе дпказ 
п испуоаваоу тих услпва.   
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Члан 12. 
Пре дпнпщеоа пдлуке п избпру наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, 

директпр у рпку пд псам дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава, врщи ужи 
избпр кандидата и упућује их на претхпдну психплпщку прпцену сппспбнпсти за рад са 
децпм и ушеницима, кпју врщи надлежна служба за ппслпве заппщљаваоа.  

 
Члан 13. 

Пдлуку п избпру наставника, васпиташа и струшнпг сарадника директпр дпнпси у 
рпку пд псам дана пд дана дпбијаоа резултата психплпщке прпцене сппспбнпсти за рад 
са децпм и ушеницима.  

Пдлуку п избпру других заппслених у устанпви директпр дпнпси у рпку пд 30 дана 
пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава на кпнкурс.  

Директпр мпже пдлушити да не изабере ниједнпг кандидата, у кпм слушају се 
расписује нпви кпнкурс.  

 
Члан 14. 

Пре расписиваоа кпнкурса за пријем у  радни пднпс, директпр је у пбавези да 
прибави мищљеое репрезентативнпг синдиката Шкпле п испуоенпсти услпва из шлана 5. 
става 1. и 2. Кплективнпг угпвпра. У слушају да ппстпји несагласнпст, надлежна је щкплска 
управа и надлежна инспекција.  

 
Члан 15. 

Акп щкпла не мпже да пбезбеди струшнп лице за највище щест шаспва наставе 
седмишнп из пдређенпг предмета, мпже да расппреди пве шаспве наставницима тпг 
предмета најдуже дп краја щкплске гпдине и пвај рад се сматра радпм прекп пуне нпрме 
шаспва (прекпнпрмни рад).  

 
 

Члан 16. 
Заппслени пстварује права и пбавезе из раднпг пднпса данпм ступаоа на рад.  
Акп заппслени не ступи на рад у рпку кпји му је пдлукпм директпра Шкпле 

пдређен, сматра се да је пдустап пд заппслеоа, сем у слушају да је из пправданих разлпга 
спрешен да ступи на рад, или укпликп се директпр и заппслени другашије не дпгпвпре.  

Укпликп кандидат кпји је изабран пдлукпм директпра не ступи на рад и пдустане 
пд заппслеоа, директпр мпже пдлушити да изабере другпг кандидата са листе 
пријављених кандидата кпји испуоавају услпве раднпг места.  

 
Члан 17. 

Заппслени у тпку раднпг пднпса пстварује права прпписана закпнпм и у пбавези је 
да савеснп и пдгпвпрнп пбавља ппслпве на кпјима ради, ппщтује прганизацију рада и 
ппслпваоа у щкпли и захтеве и правила Шкпле у вези са испуоаваоем радних пбавеза. 
Статутпм Шкпле и актпм кпјим се уређује дисциплинска пдгпвпрнпст заппслених, 
утврђене су лакще ппвреде радних пбавеза, дисциплински ппступак и мере кпје се мпгу 
изрећи за лакще и теже ппвреде радних пбавеза и ппвреде забрана прпписаних закпнпм, 
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кап и материјална пдгпвпрнпст заппсленпг за щтету кпју нанесе Шкпли, намернп или 
крајопм непажопм, у складу са закпнпм. 

 
  

Члан 18. 
Шкпла мпже да заснује радни пднпс са лицем кпје први пут заснива радни пднпс, у 

свпјству наставника, васпиташа и струшнпг сарадника - приправника, на непдређенп или 
пдређенп време, у складу са закпнпм.  

Приправнику у раднпм пднпсу на непдређенп време, кпји у рпку пд две гпдине пд 
дана засниваоа раднпг пднпса не пплпжи испит за лиценцу - престаје радни пднпс. 
Приправнику у раднпм пднпсу на пдређенп време свпјствп приправника престаје накпн 
пплпженпг испита за лиценцу, а радни пднпс истекпм времена на кпје је примљен у 
радни пднпс.  

Актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва пдређују се радна места, пднпснп 
ппслпви кпје мпже пбављати приправник. 

  
Члан 19. 

Секретар - приправник пплаже испит за секретара Шкпле.  
Заппсленима кпји пбављају финансијске и рашунпвпдствене ппслпве евентуална 

пбавеза пплагаоа струшнпг испита пдређује се у складу са прпписима кпјима се уређује 
финансијскп ппслпваое устанпва.  

Пстали заппслени из реда ваннаставнпг пспбља не пплажу струшне испите и не 
мпгу имати свпјствп приправника.  

 
Члан 20. 

Ппслпве наставника, васпиташа и струшнпг сарадника у Шкпли мпже да пбавља и 
приправник - стажиста, са кпјим се не заснива радни пднпс, већ се закљушује угпвпр п 
стажираоу у трајаоу пд најмаое гпдину, а најдуже две гпдине, у складу са закпнпм.  
 

 
Члан 21. 

Угпвпрпм п раду мпже се предвидети прпбни рад за ппслпве наставника, 
васпиташа и струшнпг сарадника кпји има лиценцу и кпји се прима у радни пднпс на 
непдређенп време, а изузетнп и на пдређенп време, у слушају да траје дуже пд гпдину 
дана. Прпбни рад мпже трајати најдуже щест месеци, а накпн тпга, укпликп се ппказап 
успещним, наставља са радпм, у прптивнпм му престаје радни пднпс, без права на 
птпремнину.  

Пцену прпбнпг рада даје директпр Шкпле, пп прибављенпм мищљеоу педагпщкпг 
кплегијума.  

 
Раднп време  
 

Члан 22. 
Пунп раднп време заппсленпг изнпси 40 шаспва недељнп.  



6 
 

Члан 23. 
Наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику на ппшетку сваке щкплске гпдине 

директпр рещеоем пдређује гпдищое и недељнп задужеое фпнда шаспва и утврђује 
статус у ппгледу рада са пуним или непуним радним временпм, у складу са закпнпм и 
ппдзакпнским актпм кпјим је прпписана нпрма свих пблика неппсреднпг рада са децпм и 
ушеницима и других пблика рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника.  

Наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји је расппређен за деп прпписане 
нпрме свих пблика неппсреднпг рада са децпм и ушеницима, има статус заппсленпг са 
непуним радним временпм, а наставник, васпиташ и струшни сарадник кпји је пстап у 
пптпунпсти без шаспва, пднпснп кпји је нерасппређен, пстварује права заппсленпг за 
шијим је радпм престала пптреба, у складу са закпнпм.  

 
Члан 24. 

Актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва у Шкпли утврђују се ппслпви на 
кпјима се рад пбавља са непуним радним временпм. Заппсленпм кпји ради са непуним 
радним временпм има права и пбавезе кап да ради са пуним радним временпм, псим 
права на плату, кпја му припада сразмернп раднпм времену.  

Заппслени кпји ради са непуним радним временпм мпже за пстатак дп пунпг 
раднпг времена да заснује радни пднпс у другпј щкпли, или кпд другпг ппслпдавца и да на 
тај нашин пствари пунп раднп време.  

 
Члан 25. 

Заппслени је дужан, на пснпву рещеоа директпра, да ради дуже пд пунпг раднпг 
времена, у слушајевима предвиђеним закпнпм и ппсебним кплективним угпвпрпм. 
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм, пре ппшетка пбављаоа прекпвременпг рада, изда 
рещеое п разлпзима и трајаоу прекпвременпг рада и налпг за исплату увећане плате у 
складу са закпнпм.  

 

 Расппред раднпг времена  

Члан 26.  

            Гпдищоим планпм рада устанпве утврђује се расппред раднпг времена заппслених.  

 
Одмпри и пдсуства  
 
Одмори  

Члан 27. 
Заппслени има правп на кприщћеое пдмпра у тпку дневнпг рада у трајаоу пд 30 

минута и не мпже га кпристити у прва два сата накпн ппшетка, нити ппследоа два сата пре 
заврщетка раднпг времена, а за наставнп пспбље у тпку неппсреднпг пбразпвнп-васпитнпг 
рада.  

Директпр утврђује расппред кприщћеоа пдмпра у тпку дневнпг рада заппслених. 
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Гпдишои пдмпр 
 

Члан 28. 
Заппслени стише правп на гпдищои пдмпр у складу са закпнпм и кпристи га пп 

рещеоу директпра, на пснпву расппреда кприщћеоа гпдищоих пдмпра, утврђеним 
гпдищоим планпм рада Шкпле, за наставнп пспбље и планпм кприщћеоа гпдищоих 
пдмпра, у зависнпсти пд пптреба ппсла, за ненаставнп пспбље.  

Заппслени у щкпли, пп правилу, кпристи гпдищои пдмпр за време щкплскпг 
распуста.  

Акп кривицпм директпра, или збпг пптреба ппсла, заппслени не буде у мпгућнпсти 
да кпристи гпдищои пдмпр, има правп на накнаду щтете збпг неискприщћенпг гпдищоег 
пдмпра, у висини прпсешне зараде у претхпдна три месеца, утврђене ппщтим актпм и 
угпвпрпм п раду.  

Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра дпставља се заппсленпм најкасније 15 
дана пре датума пдређенпг за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра.  

 
Члан 29. 

Дужина гпдищоег пдмпра за свакпг заппсленпг утврђује се такп щтп се закпнски 
минимум пд 20 радних дана увећава пдгпварајућим брпјем радних дана, пп пснпвима 
прпписаним ппсебним кплективним угпвпрпм. 

Закпнски минимум пд 20 радних дана увећава пп пснпву: 
 

1. дппринпса на раду: 

1) за пстварене изузетне резултате - 4 радна дана, 
2) за врлп успещне резултате - 3 радна дана, 
3) за успещне резултате - 2 радна дана; 
 

2. услпва рада: 
1) рад са скраћеним радним временпм - 3 радна дана, 
2) редпван рад субптпм, недељпм и рад нпћу - 2 радна дана, 
3) рад у две и вище устанпва - 2 радна дана; 
4) птежани услпви рада, у складу са ппщтим актпм устанпве – 2 радна дана, 
 

3. раднпг искуства: 
      1) пд 1 дп 5 гпдина рада – 1 радни дан, 

2) пд 5 дп 10 гпдина рада - 2 радна дана, 
3) пд 10 дп 20 гпдина рада - 3 радна дана, 
4) пд 20 дп 30 гпдина рада - 4 радна дана, 
5) прекп 30 гпдина рада - 5 радних дана; 
 

4. пбразпваоа и псппспбљенпсти за рад: 
1) за виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (мастер академске студије, 

специјалистишке академске студије или специјалистишке струкпвне студије) у 
складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине 
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и на пснпвним студијама  у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји 
је уређивап виспкп пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине - 4 радна дана, 

2) за виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске, 
пднпснп струкпвне студије) студијама у трајаоу пд три гпдине, вище 
пбразпваое и специјалистишкп пбразпваое накпн средоег пбразпваоа – 3 
радна дана, 

3) за средое пбразпваое у трајаоу пд шетири гпдине - 2 радна дана, 
4) за пснпвнп пбразпваое, псппспбљенпст за рад у трајаоу пд једне гпдине, 

пбразпваое за рад у трајаоу пд две гпдине или средое пбразпваое у трајаоу 
пд три гпдине - 1 радни дан; 

 
5. спцијалних услпва: 

1) рпдитељу, усвпјитељу, старатељу или хранитељу са једним малплетним 
дететпм - 2 радна дана, 

2) рпдитељу, усвпјитељу, старатељу или хранитељу за свакп нареднп малплетнп 
дете пп 1 радни дан, 

3) рпдитељу, усвпјитељу, старатељу или хранитељу са дететпм кпје има 
пптещкпће у развпју - 3 радна дана,  

4) инвалиду - 3 радна дана. 
Дппринпс на раду утврђује се ппщтим актпм ппслпдавца. 
 

 
Плаћенп и неплаћенп пдсуствп  
 

Члан 30. 
Заппслени има правп на плаћенп пдсуствп у укупнпм трајаоу дп седам радних 

дана у календарскпј гпдини у слушајевима: 
1) склапаоа брака - 7 радних дана, 
2) склапаоа брака детета – 3 радна дана, 
3) ппрпђаја супруге - 5 радних дана, 
4) ппрпђаја шлана уже ппрпдице - 1 радни дан, 
5) усвајаоа детета – 5 радних дана, 
6) теже бплести шлана уже ппрпдице - 5 радних дана, 
7) селидбе у истп местп станпваоа - 2 радна дана, 
8) селидбе у другп местп станпваоа - 3 радна дана, 
9) елементарне неппгпде - 5 радних дана, 
10) ушествпваоа у културним и сппртским приредбама дп 2 радна дана, 
11) кприщћеоа прганизпванпг рекреативнпг пдмпра у циљу превенције радне 
инвалиднпсти дп 7 радних дана, 
12) ушествпваоа на синдикалним сусретима, семинарима, пбразпваоу за синдикалне 
активнпсти и др. дп 7 радних дана, 
13) струшнпг усаврщаваоа дп 5 радних дана, 
14) пплагаоа испита за лиценцу дп 5 дана, 
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15) заврщаваое студија другпг и трећег степена у складу са Закпнпм п виспкпм 
пбразпваоу ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) 
дп 5 дана.  
 

Ппред права на пдсуствп из става 1. пвпг шлана, заппслени има правп на плаћенп 
пдсуствп:  
1) збпг смрти шлана уже ппрпдице – 5 радних дана,  
2) за сваки слушај дпбрпвпљнпг даваоа крви рашунајући и дан даваоа крви – 2 радна 
дана. 

Чланпвима уже ппрпдице сматрају се брашни друг, деца, браћа, сестре, рпдитељи, 
усвпјилац, усвпјеник и старатељ. 

Ппслпдавац мпже да пдпбри заппсленпм пдсуствп за српднике кпји нису наведени 
и за друга лица кпја живе у заједнишкпм ппрпдишнпм дпмаћинству са заппсленим, у 
трајаоу утврђенпм рещеоем ппслпдавца.  

Заппслени мпже да пстварује правнп на плаћенп пдсуствп самп у мпменту када 
наступи слушају пп пснпву кпга пстварује тп правп.  

 
 

Члан 31. 
Заппслени има правп да кпристи неплаћенп пдсуствп у слушајевима и трајаоу 

прпписанпм закпнпм и ппсебним кплективним угпвпрпм. 
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм пмпгући правп на неплаћенп пдсуствп у 

слушају: 
1) дпщкплпваваоа - пд 30 дана дп три гпдине; 
2) заврщаваое студија другпг и трећег степена у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу 
("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) дп 6 месеци,  
3) ушещћа у наушнпистраживашкпм прпјекту - дп пкпншаоа прпјекта; 
4) ппсете шланпвима уже ппрпдице у инпстранству - дп три месеца, у перипду пд три 
гпдине. 

Директпр мпже, на захтев заппсленпг, да му пмпгући кприщћеое неплаћенпг 
пдсуства у трајаоу не дужем пд 30 дана, укпликп тп не ремети прпцес рада, и у 
слушајевима:  
• лешеоа шлана уже ппрпдице;  
• изврщеоа ппсла кпји мпра лишнп пбавити из пправданих и непдлпжних разлпга;  
• баоскпг лешеоа кпје се не врщи пп налпгу лекара.  

Директпр мпже заппсленпм пмпгућити неплаћенп пдсуствп из става 2. пвпг шлана, 
впдећи рашуна п пправданпсти захтева, кап и п пптребама прпцеса рада Шкпле, кпји не 
смеју бити угрпжени пдпбраваоем траженпг пдсуства какп за наставнп, такп и за 
ненаставнп пспбље.  

Заппсленпм кпји кпристи неплаћенп пдсуствп мирују права и пбавезе из раднпг 
пднпса. 
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Заштита заппслених  
 

 
Члан 32. 

Директпр је дужан да прганизује рад на нашин кпјим се пбезбеђује защтита живпта 
и здравља заппслених, у складу са закпнпм.  

Защтиту жена, пмладине, инвалида и материнства, кап и ппрпдиљскп пдсуствп и 
пдсуствп са рада ради неге и ппсебне неге детета, директпр је дужан да пбезбеди у 
складу са закпнпм.  

За време труднпће, ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада ради неге и ппсебне 
неге детета, директпр не мпже заппсленпм дати птказ, псим акп су се стекли закпнпм 
прпписани услпви.  

 
Члан 33. 

Заппслени има правп на безбеднпст и здравље на раду у складу са закпнпм.  
Директпр је дужан да пбезбеди заппсленпм рад на раднпм месту и у раднпј пкплини у 
кпјима су спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду, ради спрешаваоа ппвреда на 
раду, прпфесипналних пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм, имајући у виду ппсебну 
защтиту пмладине, инвалида, защтиту заппслених са здравственим сметоама и защтиту 
материнства.  
 

Члан 34. 
Директпр је дужан да заппсленпм пружи пбавещтеоа п услпвима рада, п правима 

и пбавезама кпје прпизилазе из прпписа п безбеднпсти и защтити здравља на раду, да 
утврди прпграм псппспбљаваоа заппслених и пбезбеди псппспбљаваое заппслених за 
безбедан и здрав рад, кап и да пбезбеди заппсленима кприщћеое средстава и ппреме за 
лишну защтиту на раду.  

Директпр је дужан да приликпм прганизпваоа рада и раднпг прпцеса пбезбеди 
превентивне мере ради защтите живпта и здравља заппслених и да заустави сваку врсту 
рада кпји представља неппсредну ппаснпст за оихпв живпт и здравље.  

Директпр је дужан да заппсленпм пбезбеди пбављаое перипдишних лекарских 
прегледа, у циљу защтите здравља заппсленпг и ушеника са кпјима дплази у кпнтакт, у 
складу са важећим прпписима из пбласти здравствене защтите и безбеднпсти и здравља 
на раду.  

 
Члан 35. 

Заппслени има правп и пбавезу да се пре ппшетка рада уппзна са мерама 
безбеднпсти и здравља на раду на ппслпвима на кпјима ради, кап и да се псппспбљава за 
оихпвп спрпвпђеое.  

Заппслени има правп да пдбије да ради акп му прети неппсредна ппаснпст пп 
живпт и здравље збпг тпга щтп нису примеоене прпписане мере за безбеднпст и здравље 
на раднпм месту на кпме ради, кап и у другим слушајевима утврђеним закпнпм.  
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Члан 36. 
Заппслени је дужан да, најкасније у рпку пд три дана пд дана наступаоа 

привремене спрешенпсти за рад у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, дпстави 
Шкпли пптврду лекара п спрешенпсти за рад кпја садржи и време пшекиване спрешенпсти 
за рад.  

Акп директпр ппсумоа у пправданпст разлпга за пдсуствпваое са рада у смислу 
пвпг шлана, мпже да ппднесе захтев надлежнпм здравственпм пргану ради утврђиваоа 
здравствене сппспбнпсти заппсленпг, у складу са закпнпм.  

 
 

Заштита ппјединачних права  
 

Члан 37. 
Заппслени има правп пригпвпра щкплскпм пдбпру на свакп рещеое директпра п 

пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти, у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа 
рещеоа, а щкплски пдбпр је у пбавези да у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа пдлуши 
пп пригпвпру.  

Шкплски пдбпр пригпвпр кпји је неблагпвремен, недппущтен или дпстављен пд 
стране непвлащћенпг лица пдбацује закљушкпм.  

Шкплски пдбпр рещеоем пдбија пригпвпр када утврди да је ппступак дпнпщеоа 
рещеоа правилнп спрпведен и да је рещеое на закпну заснпванп, а пригпвпр непснпван.  

Када щкплски пдбпр утврди да су у првпстепенпм ппступку пдлушне шиоенице 
непптпунп или ппгрещнп утврђене, да се у ппступку није впдилп рашуна п правилима 
ппступка кпја су пд утицаја на рещеое ствари или да је изрека ппбијанпг рещеоа нејасна 
или је у прптиврешнпсти са пбразлпжеоем, пн ће свпјим рещеоем ппнищтити 
првпстепенп рещеое и вратити предмет директпру на ппнпвни ппступак.  

Прптив рещеоа щкплскпг пдбпра из ст. 3. и 4. пвпг шлана заппслени има правп на 
пригпвпр.  

Акп щкплски пдбпр не пдлуши пп пригпвпру или акп заппслени није задпвпљан 
другпстепенпм пдлукпм, мпже се пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана пд дана 
истека рпка за дпнпщеое пдлуке, пднпснп пд дана дпстављаоа пдлуке.  

 
Плата, накнаде плате и пстала примаоа  
 
 

Члан 38. 
Заппсленпм се плата исплаћује за пбављени рад и време прпведенп на раду, у 

складу са закпнпм и важећпм Уредбпм п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата 
заппслених у јавним службама.  

Плата заппслених се утврђује на пснпву пснпвице за пбрашун плата, кпефицијента 
са кпјим се мнпжи пснпвица, дпдатка на плату и пбавеза кпје заппслени плаћа пп пснпву 
ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое из плата, у складу са закпнпм. 

Укпликп је пснпвна плата заппсленпг, кпја је утврђена на пснпву пснпвице за 
пбрашун плата и кпефицијента из прпписа п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата, 
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за пунп раднп време и пстварени стандардни радни ушинак, маоа пд минималне зараде, 
пснпвна плата заппсленпг утврђена на напред пписан нашин исплаћује се у висини 
минималне зараде.  
 

  
Члан 39. 

Заппслени има правп на увећану плату, у складу са закпнпм и ппсебним 
кплективним угпвпрпм.  

У слушају замене пдсутнпг наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, плата се 
увећава пп шасу, а вреднпст шаса се утврђује такп щтп се укупна плата заппсленпг ппдели 
са месешним брпјем шаспва редпвне наставе. 

 
  

Члан 40. 
Заппслени има правп на накнаду плате у висини кпја се пбрашунава и исплаћује за 

време прпведенп на гпдищоем пдмпру, плаћенпм пдсуству и државнпм празнику, у 
складу са Закпнпм п раду.  

Заппслени има правп на накнаду плате у висини кпја се пбрашунава и исплаћује у 
висини прпсешне плате у претхпдних 12 месеци у слушају: 

1) струшнпг усаврщаваоа,  
2)присуствпваоа седницама државних пргана, пргана управе и лпкалне 

сампуправе, пргана удружеоа и синдиката, у свпјству шлана,  
3) ушещћа на раднп-прпизвпдним такмишеоима и излпжбама инпвација и других 

видпва стваралащтва.  
Ппслпдавац је пбавезан да за едукативне семинаре и сл., а према пдлуци 

надлежнпг пргана синдиката, пмпгући пдсуствпваое са рада представницима синдиката у 
трајаоу пд најмаое седам радних дана гпдищое.  

 
Члан 41. 

Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за дплазак и пдлазак са рада, накнаду 
трпщкпва превпза, дневнице и пунпг изнпса хптелскпг рашуна за спаваое за службена 
путпваоа, у висини и на нашин прпписан закпнпм п раду.  

 
 

Члан 42. 
Шкпла је у пбавези да заппсленпм исплати птпремнину при престанку раднпг 

пднпса ради кприщћеоа права на пензију, у висини и на нашин прпписан закпнпм и 
ппсебним кплективним угпвпрпм. 

Члан 43.  
Заппслени има правп на исплату сплидарне ппмпћи,  нпвпгпдищое награде и 

ппклпна деци заппслених за Нпву гпдину, кап и заппсленпј жени за Дан жена, у складу са 
пдредбама закпна и ппсебнпг кплективнпг угпвпра. 
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Члан 44. 
Ппслпдавац је пбавезан да заппсленпм исплати јубиларну награду. 
Јубиларна награда исплаћује се заппсленпм у гпдини када наврщи 10, 20, 30  или 35 

гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу. 
Време прпведенп на раду пп пснпву угпвпра п привременим и ппвременим 

ппслпвима, п делу, п струшнпм псппспбљаваоу и усаврщаваоу, п дппунскпм раду, кап и 
ппсебан стаж псигураоа у складу са прпписима ПИП (нпр. рпђеое трећег детета, сппртски 
стаж, време за кпје је псигураник сампсталнп уплаћивап дппринпсе и сл.), кап и време 
пбављаоа сампсталне делатнпсти се не сматра радпм у раднпм пднпсу.  
 

Висина јубиларне награде изнпси: 
- за 10 гпдина рада прпведенпг у раднпм пднпсу – ппла прпсешне плате; 
- за 20 гпдина рада прпведенпг у раднпм пднпсу – једну прпсешну плату; 
- за 30 гпдина рада прпведенпг у раднпм пднпсу – једну и пп прпсешну плату; 
- за 35 гпдина рада прпведенпг у раднпм пднпсу – две прпсешне плате. 
Прпсешна плата из става 1. пвпг шлана је прпсешна плата пп заппсленпм у устанпви у 

претхпднпм месецу, пднпснп прпсешна зарада исплаћена у Републици Србији у 
претхпднпм месецу у пднпсу на месец исплате сплидарне ппмпћи, према ппследоем 
пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике, акп је тп 
ппвпљније пп заппсленпг.  
 

Члан 45. 
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм накнади щтету збпг ппвреде на раду или 

прпфесипналнпг пбпљеоа у складу са закпнпм. 
 

 
Престанак пптребе за радпм заппслених  
 

Члан 46. 
Критеријуми за утврђиваое заппслених за шијим радпм је престала пптреба, са 

пуним или непуним радним временпм вреднују се бпдпвима, на нашин прпписан 
ппсебним кплективним угпвпрпм и пвим правилникпм и тп:  

 
1. рад пстварен у раднпм пднпсу:  
• за сваку гпдину рада пстваренпг у раднпм пднпсу - 1 бпд,  
• за сваку гпдину рада пстваренпг у раднпм пднпсу у устанпви пбразпваоа - 1 бпд. 

Време прпведенп на раду пп пснпву угпвпра п привременим и ппвременим 
ппслпвима, п делу, п струшнпм псппспбљаваоу и усаврщаваоу, п дппунскпм раду, кап и 
ппсебан стаж псигураоа у складу са прпписима ПИП (нпр. рпђеое трећег детета, сппртски 
стаж, време за кпје је псигураник сампсталнп уплаћивап дппринпсе и сл.), кап и време 
пбављаоа сампсталне делатнпсти се не сматра радпм у раднпм пднпсу.  

Заппсленпм се рашуна цела гпдина прпведена на раду у раднпм пднпсу без пбзира 
на тп да ли је радип са пуним или непуним радним временпм.  
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2. пбразпваое:  
• за виспкп пбразпваое на студијама другпг степена (мастер академске студије, 
специјалистишке академске студије или специјалистишке струкпвне студије) пп прппису 
кпји уређује виспкп пбразпваое, ппшев пд 10. септембра 2005. гпдине и на пснпвним 
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пп прппису кпји је уређивап виспкп 
пбразпваое дп 10. септембра 2005. гпдине - 20 бпдпва,  
• за виспкп пбразпваое на студијама првпг степена (пснпвне академске, пднпснп пснпвне 
струкпвне студије), студијама у трајаоу пд три гпдине или вищим пбразпваоем - 15 
бпдпва,  
• за специјалистишкп пбразпваое накпн средоег пбразпваоа - 13 бпдпва,  
• за средое пбразпваое у трајаоу пд 4 гпдине - 12 бпдпва,  
• за средое пбразпваое у трајаоу пд 3 гпдине - 10 бпдпва,  
• за пснпвнп пбразпваое и псппспбљенпст за рад у трајаоу пд једне или две гпдине - 5 
бпдпва. 

Бпдпваое се врщи према стешенпм пдгпварајућем пбразпваоу. 
 

3. такмичеоа:  
• брпј бпдпва за ппщтинскп такмишеое и смптру:  
за псвпјенп првп местп - 2 бпда,  
за псвпјенп другп местп - 1,5 бпд,  
за псвпјенп треће местп - 1 бпд;  
• брпј бпдпва за пкружнп, пднпснп градскп такмишеое и смптру:  
за псвпјенп првп местп - 4 бпда,  
за псвпјенп другп местп - 3 бпда,  
за псвпјенп треће местп - 2 бпда;  
• брпј бпдпва за републишкп такмишеое и смптру:  
за псвпјенп првп местп - 8 бпдпва,  
за псвпјенп другп местп - 6 бпдпва,  
за псвпјенп треће местп - 4 бпда;  
• брпј бпдпва за међунарпднп такмишеое:  
за псвпјенп првп местп - 15 бпдпва,  
за псвпјенп другп местп - 12 бпдпва,  
за псвпјенп треће местп - 10 бпдпва.  
 

Пп пснпву такмишеоа бпдује се наставник кпји је ушеника припремап за такмишеое 
и кпји је пстварип релевантне резултате.  

Приликпм бпдпваоа заппслених у пбзир се узима резултат ппстигнут на 
такмишеоима и смптрама кпји су прганизпвани у складу са струшним упутствпм 
министарства п прганизпваоу такмишеоа и смптри ушеника и кпју су утврђени наведеним 
календарпм.  

Вреднује се резултат пстварен у највищем рангу такмишеоа и смптри. Бпдпваое пп 
пствареним резултатима на такмишеоу и смптри врщи се укпликп у тпј категприји 
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заппслени имају мпгућнпст ушещћа у такмишеоу. Приликпм бпдпваоа вреднују се 
резултати пстварени у тпку рада пстваренпг у пбразпваоу.  

 
4. педагпшки дппринпс у раду:  
• рад на изради учбеника кпји су пдпбрени рещеоем министра:  
- аутпр - 7 бпдпва,  
- сарадник на изради учбеника - илустратпр - 5 бпдпва,  
- рецензент - 4 бпда;  
• пбјављен рад из струке у струшнпј дпмаћпј или странпј литератури - 1 бпд;  
Без пбзира на брпј пбјављених радпва пп пвпм пснпву дпбија се самп један бпд.  
За педагпщки дппринпс раду бпдпви се дпбијају самп пп једнпм пснпву.  
 
5. импвнп стаое:  
• акп су укупна примаоа дпмаћинства пп шлану на нивпу републишкпг прпсека према 
ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике - 
0,5 бпдпва;  
• акп су укупна примаоа дпмаћинства пп шлану исппд републишкпг прпсека према 
ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике - 1 
бпд.  
Кпд бпдпваоа импвнпг стаоа, ппд ппрпдишним дпмаћинствпм сматрају се: брашни друг, 
деца и рпдитељи кпје заппслени издржава. 
 
6. здравственп стаое на пснпву налаза надлежне здравствене устанпве, пднпснп 
надлежнпг фпнда пензијскпг и инвалидскпг псигураоа:  
• инвалид друге категприје - 3 бпда,  
• тещка бплест заппсленпг на пснпву кпнзилијарнпг налаза лекара надлежне здравствене 
устанпве - 3 бпда,  
• заппслени кпји бплује пд прпфесипналне бплести - 2 бпда.  

Бпдпваое пп пвпм пснпву врщи се самп пп једнпј пд ташака кпја је најппвпљнија за 
заппсленпг.  

Тещка бплест заппсленпг утврђује се на пснпву кпнзилијарнпг налаза лекара 
надлежне здравствене устанпве на теритприји ппщтине или на теритприји града на кпме 
је фпрмирана таква кпмисија.  
 
 
7. брпј деце предшкплскпг узраста, пднпснп деце на редпвнпм шкплпваоу дп 26 гпдина 
старпсти:  
• заппслени кпји има једнп дете - 1 бпд,  
• заппслени кпји има двпје деце - 3 бпда,  
• заппслени кпји има трпје и вище деце - 5 бпдпва.  

Кап дете на редпвнпм щкплпваоу дп 26 гпдина старпсти сматра се и ушеник 
заврщнпг разреда пснпвне и средое щкпле дп краја щкплске гпдине, пднпснп дп 31. 
августа гпдине у кпјпј дете има свпјствп редпвнпг ушеника заврщнпг разреда.  
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За критеријум за кпји заппслени не дпстави пптребну дпкументацију у пстављенпм 
рпку за утврђиваое листе заппслених за шијим је радпм у пптпунпсти или делимишнп 
престала пптреба, бпдује се са нула бпдпва. 

Члан 47. 
Ппступак сашиоаваоа ранг листе, нашин прпглащаваоа заппсленпг за шијим радпм 

је престала пптреба и оегпва права, мере за заппщљаваое, правп на исплату птпремнине 
и сва друга питаоа везана за престанак пптребе за радпм заппсленпг, уређена су закпнпм 
и ппсебним кплективним угпвпрпм.  
 

Члан 48. 
На пснпву критеријума из шлана 46. Правилника сашиоава се ранг листа према 

редпследу бпдпва, ппшев пд највећег.  
За заппсленпг за шијим је радпм престала пптреба утврђује се заппслени кпји 

пствари најмаои брпј бпдпва.  
Укпликп вище заппслених има исти брпј бпдпва, преднпст има заппслени кпји је 

пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву рада пстваренпг у раднпм пднпсу, пбразпваоа, 
такмишеоа, педагпщкпг дппринпса у раду, импвнпг стаоа, здравственпг стаоа, брпја 
деце, и тп наведеним редпследпм.  

 
Члан 49. 

Рещеое кпјим се утврђује да је престала пптреба за радпм заппсленпг дпнпси 
директпр, на пснпву предлпга кпмисије кпју именује прган управљаоа устанпве на 
предлпг синдиката.  

Кпмисија из става 1. пвпг шлана утврђује предлпг на пснпву листе кпја је сашиоена 
према критеријумима из шлана 46. Правилника.  

 
 
Мере за заппшљаваое  
 
 

Члан 50. 
Заппслени за шијим је радпм престала пптреба мпже бити:  

1) расппређен на другп раднп местп у устанпви;  
2) расппређен на раднп местп са непуним радним временпм у устанпви;  
3) преузет на пснпву сппразума п преузимаоу у другу устанпву уз сагласнпст заппсленпг;  
4) упућен на преквалификацију или дпквалификацију.  
 
 

Члан 51. 
Радни пднпс заппсленпм за шијим је радпм престала пптреба не мпже престати без 

оегпве сагласнпсти:  
1) заппсленпј за време труднпће или са дететпм дп две гпдине старпсти,  
2) заппсленпм сампхранпм рпдитељу,  
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3) заппсленпм шије дете има тещки инвалидитет,  
4) акп пба брашна друга раде у истпј устанпви, једнпм пд брашних другпва,  
5) заппсленпм мущкарцу кпји има најмаое 35 гпдина стажа псигураоа и заппсленпј жени 
кпја има најмаое 30 гпдина стажа псигураоа, без оихпве сагласнпсти, ппд услпвпм да не 
испуоава један пд услпва за пензију.  

Сампхраним рпдитељем, у смислу пвпг угпвпра, сматра се рпдитељ кпји сам врщи 
рпдитељскп правп, када је други рпдитељ неппзнат, или је умрп, или сам врщи 
рпдитељскп правп на пснпву пдлуке суда или када самп пн живи са дететпм, а суд јпщ 
није дпнеп пдлуку п врщеоу рпдитељскпг права.  

Рпдитељ ће се сматрати сампхраним и у слушају када је други рпдитељ пптпунп или 
трајнп несппспбан за привређиваое, а није стекап правп на пензију или када се други 
рпдитељ налази на издржаваоу казне дуже пд щест месеци.  

Не сматра се, у смислу пвпг Правилника, сампхраним рпдитељ кпји пп престанку 
раније брашне, пднпснп ванбрашне заједнице, заснује нпву брашну, пднпснп ванбрашну 
заједницу.  
 
 

Члан 52. 
Заппсленпм за шијим је радпм престала пптреба, а кпме није мпглп да се пбезбеди 

ни једнп пд права утврђених закпнпм, кплективним угпвпрпм кпд ппслпдавца или 
угпвпрпм п раду, мпже престати радни пднпс ппд услпвпм да му се претхпднп исплати 
птпремнина, и тп најмаое у висини кпја је утврђена Закпнпм п раду, пднпснп кпја је 
утврђена ппсебним прпгрампм за рещаваое вищка заппслених у устанпвама из пбласти 
пбразпваоа у прпцесу раципнализације брпја заппслених, кпји се дпнпси у складу са 
ппщтим актпм Владе кпји уређује та питаоа.  

Исплата птпремнине врщи се најкасније дп дана престанка раднпг пднпса, а 
исплата свих неисплаћених плата, накнада плата и других примаоа кпје је заппслени 
пстварип дп дана престанка раднпг пднпса, у складу са ппщтим актпм и угпвпрпм п раду, 
најкасније у рпку пд 30 дана пд дана престанка раднпг пднпса.  

 
 

Члан 53. 
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди заппсленпм рад на раднпм месту и у раднпј 

пкплини у кпјима су спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду, у складу са 
закпнпм.  

Заппслени кпд ппслпдавца имају правп да изаберу једнпг или вище представника 
за безбеднпст и здравље на раду.  

Најмаое три представника заппслених пбразују Пдбпр за безбеднпст и здравље на 
раду.  

Ппслпдавац и представник заппслених, пднпснп пдбпр из става 3. пвпг шлана и 
синдикат, дужни су да међуспбнп сарађују п питаоима безбеднпсти и здравља на раду.  
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 МИРНП РЕШАВАОЕ РАДНИХ СППРПВА  
 
 Кплективни радни сппрпви  

Члан 54. 
Мирнп рещаваое кплективних радних сппрпва врщи се на нашин и пп ппступку 

утврђеним ппсебним закпнпм.  
 

Члан 55. 
Кплективним радним сппрпм, у смислу пвпг угпвпра, сматрају се сппрпви ппвпдпм:  

1) закљушиваоа, измена и дппуна или примене Угпвпра,  
2) пствариваое права на синдикалнп прганизпваое,  
3) пствариваое права на щтрајк,  
4) пствариваое и защтите других права из рада и пп пснпву рада, у складу са закпнпм.  
 
 
 Индивидуални радни сппрпви  
 

Члан 56. 
Индивидуалним радним сппрпм, у смислу пвпг угпвпра, сматра се сппр настап 

ппвпдпм ппвреде или угрпжаваоа ппјединашнпг права, пбавезе или интереса из раднпг 
пднпса, пднпснп ппвпдпм раднпг пднпса.  

 
Члан 57. 

Мирнп рещаваое индивидуалних радних сппрпва ппвпдпм престанка раднпг 
пднпса или исплате минималне плате, врщи се пп ппступку пред арбитрпм, у складу са 
правилима утврђеним ппсебним закпнпм.  

 
 

ПРАВО НА ШТРАЈК  
 
 

Члан 58. 
При прганизпваоу и спрпвпђеоу щтрајка синдикат мпра впдити рашуна п 

пствариваоу Уставпм загарантпваних слпбпда и права других.  
Штрајкпм се не сме угрпзити правп на живпт, здравље и лишну сигурнпст.  
 

Члан 59. 
Пдлуку п щтрајку синдикат дпнпси у складу са пдредбама ппщтег акта синдиката.  

Штрајк се мпра најавити у складу са закпнпм.  
У пдлуци кпјпм се најављује щтрајк синдикат мпра назнашити щтрајкашке захтеве, 

местп, дан и време щтрајка, кап и ппдатке п щтрајкашкпм пдбпру.  
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Члан 60. 
Штрајкашки пдбпр рукпвпди щтрајкпм, прати да ли се щтрајкпм не пмета ред и да 

ли се щтрајк спрпвпди на закпнит нашин, и уппзправа надлежне пргане на ппкущај 
спрешаваоа или пметаоа щтрајка.  

Штрајкашки пдбпр је дужан да размптри сваку иницијативу за мирнп рещаваое 
сппра кпју му упути ппслпдавац са кпјим је у сппру, и да на оу пдгпвпри на нашин какп му 
је та иницијатива и упућена.  

 
Члан 61. 

Збпг ушествпваоа у щтрајку, прганизпванпм у складу са закпнпм и пвим угпвпрпм, 
заппслени не мпгу бити стављени у неппвпљан пплпжај.  

Заппслени кпји ушествује у щтрајку пстварују пснпвна права из раднпг пднпса, у 
складу са закпнпм.  

 
Члан 62. 

Ппслпдавац устанпве не сме спрешавати щтрајк кпји је прганизпван у складу са 
закпнпм и Угпвпрпм.  

Ппслпдавац се пбавезује да се уздржи пд делпваоа кпјим би ппједини синдикат 
бип дпведен у ппвлащћени или ппдређени пплпжај.  

 
 
 СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ  
 
Организпваое синдиката  
 
 

Члан 63. 
Заппслени кпд ппслпдавца имају правп да без претхпднпг пдпбреоа прганизују 

синдикат, кап и да му приступају ппд искљушивим услпвима, да се придржавају оегпвих 
статута и правила.  

Синдикат не мпже бити распущтен или оегпва делатнпст пбустављена или 
забраоена, административним актпм устанпве. 

  
Члан 64. 

Заппслени приступа синдикату дпбрпвпљним пптписиваоем приступнице.  
Изглед и садржај приступнице утврђује се актпм синдиката.  
 

Члан 65. 
Ппслпдавац је дужан да шлану синдиката, без накнаде, ппсредствпм служби 

устанпве:  
1) пдбије изнпс синдикалне шланарине и уплати је на пдгпварајући рашун синдикалне 
прганизације, кап и на рашуне вищих пргана синдиката кпме шлан припада према статуту 
синдиката,  
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2) врщи уплату на рашун фпндпва кпје синдикат пснива (щтрајкашки фпнд, фпнд 
сплидарнпсти и сл.),  
3) даје на увид ппдатке п уплати шланарине синдикалнпм рукпвпдству.  
 
 
Техничкп-прпстпрни услпви  
 

Члан 66. 
Ппслпдавац је дужан да репрезентативнпм синдикату пбезбеди технишкп-

прпстпрне услпве и приступ ппдацима и инфпрмацијама неппхпдним за пбављаое 
синдикалних активнпсти, и тп:  
1) пдвпјену прпстприју за рад синдиката и пдгпварајући прпстпр за пдржаваое 
синдикалних састанака,  
2) правп на кприщћеое телефпна, телефакса и других технишких средстава и ппреме,  
3) слпбпду ппделе синдикалних саппщтеоа, извещтаја на пгласним таблама синдиката - 
за редпвне синдикалне активнпсти, а у време щтрајка и на другим местима пп пдлуци 
синдиката.  

Члан 67. 
Репрезентативни синдикат има правп да буде пбавещтен пд стране ппслпдаваца п 

екпнпмским и раднп-спцијалним питаоима пд знашаја за пплпжај заппслених, пднпснп 
шланпва синдиката.  

Ппслпдавац је дужан да представнику репрезентативнпг синдиката пмпгући 
присуствпваое седницама пргана управљаоа устанпве, без права пдлушиваоа, и у тпм 
смислу дужан је да синдикату дпстави уредан ппзив са материјалпм за седницу пргана 
управљаоа.  

 
 

Права синдикалних представника  
 

Члан 68. 
Синдикална прганизација је дужна да ппслпдавцу дпстави акт п упису у регистар 

синдиката и пдлуку п избпру председника и шланпва пргана синдиката, у складу са 
закпнпм.  

Члан 69. 
Ппслпдавац је дужан да пвлащћенпм представнику репрезентативнпг синдиката у 

устанпви, кпји припада репрезентативнпм синдикату пптписнику пвпг угпвпра, у кпји је 
ушлаоенп вище пд 50% заппслених, исплаћује увећану месешну плату у висини пд 12%.  

Укпликп је у репрезентативну синдикалну прганизацију устанпве кпја припада 
репрезентативнпм синдикату пптписнику пвпг угпвпра ушлаоенп маое пд 50% 
заппслених, пвлащћени представник из става 1. пвпг шлана има правп на сразмернп 
увећану месешну плату дп 12%.  

Ппслпдавац је дужан да председнику, пднпснп ппверенику пкружнпг, пднпснп 
регипналнпг, градскпг, ппкрајинскпг и републишкпг пргана синдиката, репрезентативнпг 
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на нивпу Републике, пптписнику пвпг угпвпра, исплаћује увећану месешну плату у висини 
пд 12%.  

Пствариваое права пп пснпву пдредаба пвпг шлана, не мпже се врщити пп два 
пснпва.  

 
Члан 70. 

Заппсленпм кпји је изабран на плаћену прпфесипналну функцију у 
репрезентативнпм синдикату мирују права и пбавезе кпје се стишу на раду и пп пснпву 
рада, псим права и пбавеза за кпје је закпнпм другашије пдређенп.  

Заппслени кпме права и пбавезе из раднпг пднпса мирују има правп да се у рпку 
пд 15 дана, пд дана престанка функције, врати на рад у устанпву на исте ппслпве, а акп 
таквих ппслпва нема на друге пдгпварајуће ппслпве кпји пдгпварају оегпвпј струшнпј 
спреми.  

Члан 71. 
Пвлащћени представник синдиката има правп на плаћенп пдсуствп, ради 

пбављаоа следећих синдикалних функција:  
1) акп је пдређен за кплективнп прегпвараое, пднпснп пдређен за шлана пдбпра за 
кплективнп прегпвараое за време прегпвараоа,  
2) када је пдређен да заступа заппсленпг у раднпм сппру са ппслпдавцем пред арбитрпм 
или судпм за време заступаоа.  
 

Члан 72. 
Ппслпдавац је пбавезан да представницима синдиката пмпгући пдсуствпваое са 

рада ради реализације прпграмских активнпсти и присуствпваоа синдикалним 
састанцима, кпнференцијама, седницама, семинарима и кпнгресима, пп ппзиву пргана 
кпји прганизује састанак.  

Ппслпдавац је пбавезан да представницима синдиката кпји су изабрани у вище 
пргане синдиката пмпгући пдсуствпваое са рада за ушествпваое у раду тих пргана, уз 
прилпжен ппзив.  

Ппслпдавац је пбавезан да представницима синдиката кпји заступају шланпве 
синдиката прганизпване у ппсебна удружеоа у пквиру синдиката (рекреација, касе 
узајамне ппмпћи и сл.) пмпгући рад, уз прилпжен ппзив синдиката.  

 
 

Члан 73. 
Ппслпдавац не мпже да пткаже угпвпр п раду, нити на други нашин да стави у 

неппвпљан пплпжај (расппређиваое на друге, маое плаћене ппслпве, расппређиваое у 
другу прганизаципну целину, упућиваое на рад у другп местп рада, упућиваое на рад кпд 
другпг ппслпдавца, прпглащаваое технплпщким вищкпм) представника заппслених 
(председник синдикалне прганизације, синдикалне ппдружнице, синдикални ппвереник, 
шланпви пргана синдиката, председник пкружнпг, градскпг, ппкрајинскпг и републишкпг 
пдбпра) за време пбављаоа функције и пп престанку функције, у складу са закпнпм.  

Ппслпдавац је пбавезан да функципнере синдиката, пп истеку функције, врати на 
ппслпве кпје су пбављали пре избпра, пднпснп на пдгпварајуће раднп местп.  
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Члан 74. 
Ппслпдавац је дужан да пвлащћеним представницима синдиката пмпгући приступ 

свим радним местима, акп је тп пптребнп у циљу защтите права заппслених, утврђених 
закпнпм или кплективним угпвпрпм.  

 
 
Одгпвпрнпст заппслених 
  
 

Члан 75. 
Заппслени мпже да пдгпвара за лакще ппвреде радних пбавеза прпписане 

статутпм и ппщтим актпм щкпле и теже ппвреде радних пбавеза и ппвреде забрана 
прпписане Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кап и за материјалну 
щтету кпју нанесе щкпли, намернп или крајопм непажопм, у складу са закпнпм.  

 
 

Члан 76. 
Директпр устанпве ппкреће и впди дисциплински ппступак, дпнпси пдлуку и 

изрише меру у дисциплинскпм ппступку прптив заппсленпг.  
Нашин впђеоа дисциплинскпг ппступка, врсте и нашин изрицаоа дисциплинских 

мера и сва друга питаоа пд знашаја за дисциплинску пдгпвпрнпст заппслених уређене су 
Закпнпм, статутпм Шкпле и актпм кпјим се уређује дисциплинска пдгпвпрнпст 
заппслених.  

 
 

Престанак раднпг пднпса  
 

Члан 77. 
Радни пднпс наставника, васпиташа и струшнпг сарадника престаје истекпм рпка на 

кпји је заснпван, када наврщи 40 гпдина стажа псигураоа или 65 гпдина живпта и најмаое 
15 гпдина стажа псигураоа, сппразумпм са директпрпм, птказпм угпвпра п раду пд стране 
заппсленпг или директпра, изрицаоем кпнашне мере престанка раднпг пднпса у 
дисциплинскпм ппступку, смрћу заппсленпг и у другим слушајевима, у складу са закпнпм, 
на пснпву рещеоа директпра.  

Радни пднпс ненаставнпг пспбља у устанпви престаје истекпм рпка на кпји је 
заснпван, када наврщи 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа, акп се не 
дпгпвпри другашије са директпрпм, сппразумпм са директпрпм, птказпм угпвпра п раду 
пд стране заппсленпг или директпра, изрицаоем кпнашне мере престанка раднпг пднпса 
у дисциплинскпм ппступку, смрћу заппсленпг и у другим слушајевима, у складу са 
закпнпм, на пснпву рещеоа директпра.  

Радни пднпс заппслених у устанпви мпже престати независнп пд оегпве впље или 
впље директпра у слушајевима прпписаним закпнпм.  
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Прелазне и завршне пдредбе  
 
 

Члан 78. 
Ппступак измена и дппуна пвпг правилника спрпвпди се на исти нашин и пп 

ппступку прпписанпм за оегпвп дпнпщеое. 
 

Члан 79. 
Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п раду 

Пснпвне щкпле „Дпситеј Пбрадпвић“ Пландищте брпј 054-1145/2013-4 дпнет  20.12.2013. 
гпдине.  

 
Члан 80. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана дпнпщеоа и пбјављиваоа на 
пгласнпј табли Шкпле.  
 
 
 
У Пландищту,                                              Председник щкплскпг пдбпра 
Брпј:________________                                                               _________________________ 
Дана:_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правилник п раду је  пбјављен је на пгласнпј табли Шкпле дана _______________. 
гпдине, а ступип је на снагу дана _____________гпдине. 

 
 
 
         Секретар 
               Жаклина Јаншић 

 


