На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018др.закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 44. став 1. тачка 1) Статута ОШ „Стеван Мокрањац“
Кобишница (дел.број 02-28/12 од 26.04.2021.год.) Школски одбор ОШ „Стеван Мокрањац“ из
Кобишнице, на седници одржаној дана 04.04.2022. године, донео је

АНЕКС 1 ПРАВИЛНИКА О РАДУ (бр.02-36/7 од 22.03.2018.) ОШ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА
Члан 1.

Мења се члан 9. тако што се додају ставови 5. и 6. који гласе:
Конкурс за пријем у радни однос садржи информације:
1) о називу и адреси Послодавца;
2) о начину подношења пријава на конкурс;
3) о условима за пријем у радни однос;
4) о доказима за испуњеност услова за пријем у радни однос које треба поднети;
5) о року за подношење пријаве на конкурс;
6) о лицу код којег кандидат може добити додатне информације о конкурсу;
7) о томе да неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса.

Члан 2.
Мења се члан 10. у целости који гласи:
Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Школи, у року од осам дана од дана објављивања конкурса.

У радни однос у Школи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом
139. Закона:
1. има одговарајуће образовање;
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. није осуђивано 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 родоскрвњење, 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;
4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.
Докази о испуњености услова из става 2. тачка 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 2. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају и документа о испуњености услова:
1. Диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
2. Уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139. Закона, не старије од 6 месеци;
3. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима- подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду;
4. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци ;
5. Извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци;
6. Доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи ( уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику);
7. Личну биографију, контакт телефон, контакт електронске адресе (мејл) и адресу
пребивалишта.
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Члан 3.
Мења се члан 11. у целости и гласи:
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата или стигла
обичном поштом Послодавцу, пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке.

Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад
Послодавац не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи доказе о испуњености услова за пријем у
радни однос чије се прилагање захтева конкурсом.
Доказе о испуњености услова за пријем у радни однос кандидат може доставити после истека
рока за достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да из оправданих
разлога није могао да прибави те доказе. Доказе о оправданости разлога за пропуштање рока
кандидат је обавезан да достави заједно с накнадно поднетим доказима за пријем у радни
однос.
Накнадно достављање доказа за пријем у радни однос може се прихватити само ако их је
Послодавац примио пре него што је конкурсна комисија започела разматрање приспелих
пријава.

Члан 4.
Мења се члан 12. у целости и гласи:
Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује
директор.
Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има најмање три
члана. Секретар Школе пружа стручну подршку конкурсној комисији.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овог
закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор Школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од
достављања образложене листе из става 7. овог члана.
Решење се у најкарћем року доставља свим учесницима конкурса, укључујући и оне који не
испуњавају услове конкурса или су им пријаве неблаговремене и/или непотпуне.

Члан 5.

Мења се члан 13. уцелости и гласи:
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу Школском
одбору, у року од осам дана од дана достављања решења о избору кандидата.
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 Министарства, када
постане коначно.
По коначности решења о избору кандидата, директор са изабраним кандидатом закључује
уговор о раду.
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат дужан је да достави доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима.

Члан 6.

Мења се члан 14. тако што се додаје став 3 који гласи:
Накнада за рад наставника из става 1. овог члана исплаћује се на основу месечног извештаја
наставника о одржаним часовима.

Члан 7.

Мења се члан 16. у целости и гласи:
Радни однос на одређено време у школи заснива се на основу конкурса, спроведеног на начин
прописан за заснивање радног односа на неодређено време.
Школа може да прими у радни однос на одређено време лице:
1)ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;
2)ради обављања посла педагошког,односно андрагошког асистента;
Изузетно, школа без конкурса може да прими у радни однос на одређено време лице:
1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана;

2) до избора кандидата-када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од
пријављених кандидата не испуњава услове, а најдуже до 31. августа текуће школске године;
3) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за
пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31. августа текуће школске године;
4) ради извођења верске наставе.
Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са
утврђене листе за сваку школску годину.
За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12
месеци за сваку школску годину.
У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа локалне
самоуправе.
За обављање послова педагошког асистента установа са лицем закључује уговор о раду на 12
месеци за сваку школску годину.
Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.

Члан 8.
У члану 17. брише се став 4.

Члан 9.

Мења се члан 18. у целости и гласи:
Приправник јесте лице које први пут у својству наставника, стручног сарадника, односно
секретара заснива радни однос у школи, са пуним или непуним радним временом и
оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење упосао и полагањем
испита за лиценцу, односно стручног испита за секретара установе.
Приправнички стаж траје најдуже две године.
За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао
наставника и стручног сарадника, школа приправнику одређује ментора.
Прва три месеца приправничког стажа наставник – приправник ради под непосредним
надзором наставника који има лиценцу и које му одређује ментор.
Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором
одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.
Изузетно, ако школа нема ментора, односно одговарајућег наставника и стручног сарадника са
лиценцом, ангажоваће наставника и стручног сарадника са лиценцом из друге школе.

Стручни сарадник – приправник који има образовање из члана 140. Посебног закона и који је
током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова на
основу праксе у школи, свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног сарадника
са лиценцом из става 5. овог члана.
Приправник који савлада програм увођења у посао наставника и стручног сарадника има право
на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.
Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.
Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у
законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, приправнику се рок за
полагање испита за лиценцу продужава до организовања испита.
Трошкове полагање испита из става 8. овог члана, сноси школа.
Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста.
Приправник – стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и
полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника и стручног сарадника који
има лиценцу.
Школа и приправник – стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању од
најмање годину, а најдуже две године.
Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.

Члан 10.

Мења се члан 19. тако што се додају ставови 3., 4., 5. и 6. који гласе:
Директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе или за полагање испита, за
највише 30% од пуног радног времена са лицем запосленим у другој установи или код другог
послодавца, у случајевима и под условима прописаним за лица из члана 155. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Директор школе пре закључења уговора о извођењу наставе прибавља сагласност друге
установе.
Лице ангажовано по основу уговора из става 1. овог члана не заснива радни однос у школи.
Право на накнаду за обављени рад стиче на основу извештаја о обављеном раду.

Члан 11.
У члану 23. бришу се ставови 3., 4., 5. и 6.

Члан 12.

Мења се члан 28. у целости и гласи:
За остварен допринос на раду, број дана за који се може увећати дужина годишњег
одмора износи:
- за остварене изузетне резултате - 4 радна дана,
- за врло успешне резултате - 3 радна дана,
- за успешне резултате - 2 радна дана.

Члан 13.

Мења се члан 30. у целости и гласи:
Запослени има право на плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у
току календарске године, у случају:
1) склапања брака – 7 радних дана,
2) склапање брака детета – 3 радна дана,
3) порођаја супруге – 5 радних дана,
4) порођаја члана уже породице – 1 радни дан,
5) усвајања детета – 5 радних дана,
6) теже болести члана уже породице – 7 радних дана,
7) селидбе у исто место становања – 2 узастопна радна дана,
8) селидбе у друго место становања – 3 радна дана,
9) елементарне непогоде – 5 радних дана,
10) учествовања у културним и спортским приредбама до 2 радна дана,

11) коришћења организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне
инвалидности до 5 радних дана,
12) учествовања на синдикалним сусретима, семинарима, образовању за синдикалне
активности и др. до 7 радних дана,
13) стручног усавршавања до 5 радних дана,
14) полагања испита за лиценцу до 5 дана,
15) завршавање студија другог и трећег степена у складу са са Посебним колективним
уговором до 5 дана.
Поред права на одсуство из става 1. овог члана, запослени има право на плаћено
одсуство:
1) због смрти члана уже породице – 5 радних дана.
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи,
усвојилац, усвојеник и старатељ.
2) два узаступна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан
давања крви.
Послодавац може да одобри запосленом одсуство за сроднике који нису наведени и за
друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, у трајању
утврђеном решењем послодавца.
Запослени може да остварује правно на плаћено одсуство само у моменту када наступи
случају по основу кога остварује то право.

Члан 14.

Мења се члан 31. у целости и гласи:
Послодавац је дужан да запосленом омогући право на неплаћено одсуство у случају:
1) дошколовавања – од 30 дана до три године,

2) завршавање студија другог и трећег степена у складу са са Посебним колективним
уговором до 6 месеци,
3) учешћа у научноистраживачком пројекту – до окончања пројекта,
4) посете члановима уже породице у иностранству – до три месеца, у периоду од
три године,
5) лечење члана уже породице,
6) у другим случајевима утврђеним општим актом установе.
Не може се сматрати дошколовавањем стицање искуства радом код другог послодавца.
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи,
усвојилац, усвојеник и старатељ.
Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.

Члан 15.

У члану 38. у ставу 5. се у реченици

број 15 мења бројем 30

(30 дана).

Члан 16.

Анекс Статута ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања на

огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
Драган Немцановић
___________________________

Анекс Статута је заведен под деловодним бројем __________, од ________ године,
објављен је на огласној табли Школе дана ____________ 20__. године, а ступио је на снагу дана
___________, 20_____. године.
Секретар Школе
Драгана Јаковљевић
________________________

