На основу члана 3. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2012 ,
75/2014, 13/2017-ОУС и 113/2017), на основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018- и др. закон) и члана
45. став 1. тачка 1. Статута школе бр. 124/2018, Школски одбор Основне школе „Михајло
Пупин“ из Земуна, дана 12. 06. 2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са законом, уређују се права, обавезе и одговорности из радног
односа и међусобни односи између послодавца и запосленог.
Запосленим у смислу овог Правилника сматра се лице које у складу са законом и овим
правилником заснује радни однос са послодавцем.
Члан 2.
Овим Правилником уређују се:
- права и обавезе послодавца и запосленог,
- заснивање радног односа,
- радно време,
- зараде, накнаде и друга примања,
- одмори и одсуства,
- остваривање и заштита права запослених,
- накнада штете,
- радне обавезе,
- заштита на раду,
- друга питања од значаја за рад.
Члан 3.
Правилник о раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају мања
права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом,
подзаконским актима или општим колективним уговором.
Овим правилником и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољнији услови рада од
права и услова утврђених законом, као и друга права која нису утврђена законом, подзаконским
актима или општим колективним уговором, осим ако прописима није друкчије одређено.
Права запослених

Члан 4
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту живота и здравља на раду,
здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, као и право
на друге облике заштите, у складу са прописима и овим Правилником.
Запослена жена као и жена која доји дете има право на посебну заштиту за време трудноће и
порођаја.
Запослени има право на посебну заштиту ради неге детета, у складу са прописима.
Члан 5.
Запослени непосредно, односно преко својих представника, имају право на удруживање,
учешће у преговорима са послодавцем, мирно решавање колективних и индивидуалних радних
спорова, консултовање, информисање и изражавање својих ставова о битним питањима у
области рада.
Запослени, односно представник запослених, због активности из става 1 овог члана не може
бити позван на одговорност, нити стављен у неповољнији положај у погледу услова рада, ако
поступа у складу са прописима.
Обавезе запослених
Члан 6.
Запослени је дужан:
1) да савесно и одговорно обавља послове на којима ради,
2) да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила
послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа,
3) да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на
обављање послова утврђених уговором о раду,
4) да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и
настанак материјалне штете.
Обавезе послодавца
Члан 7.
Послодавац је дужан да:
1) запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са прописима, овим Правилником и
уговором о раду,
2) запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и
здравља на раду, у складу са прописима,

3) запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада, правилима рада и
правима и обавезама које произлазе из прописа о раду и прописа о безбедности и заштити
живота и здравља на раду,
4) запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду,
5) затражи мишљење од представника кога одреде запослени у случајевима утврђеним
прописима.
Обавезе послодавца и запосленог
Члан 8.
Послодавац и запослени дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених законом, овим
Правилником и уговором о раду.
Члан 9.
Забрањена је непосредна и посредна дискриминација (у смислу закона) лица која траже
запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост,
трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест,
брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење,
социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или
неко друго лично својство.
Дискриминација је забрањена у односу на:
1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла,
2) услове рада и сва права из радног односа,
3) образовање, оспособљавање и усавршавање,
4) напредовање на послу,
5) отказ уговора о раду.
Забрањено је узнемиравање било које врсте дефинисано одредбама закона, као и сексуално
узнемиравање на послу.
Услови за заснивање радног односа
Члан 10.
Радни однос може да се заснује са лицем, које испуњава услове за рад на одређеним
пословима, утврђене законом, односно Правилником о организацији и систематизацији
послова.
Правилником о организацији и систематизацији послова се утврђују, врста послова, врста и
степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима.
Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор школе, после дате
сагласности Школског одбора.

Члан 11.
Кандидат је дужан да, приликом заснивања радног односа, послодавцу достави исправе и друге
доказе о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос, утврђених
законом и Правилником о организацији и систематизацији послова.
Члан 13.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и врши пиану проверу њихове стручне
оспособљености и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.
Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду кандидата обавести о послу, условима
рада, правима и обавезама из радног односа и правилима из члана 15. Закона о раду.
Уговор о раду
Члан 14.
Радни однос заснива се уговором о раду.
Уговор о раду закључују запослени и послодавац.
Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и директор.
Члан 15.
Уговор о раду може да се закључи на неодређено или одређено време.
Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад, у писаном облику.
Члан 16.
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),
10) новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду,
11) елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и
друга примања запосленог,
12) рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право,
13) трајање дневног и недељног радног времена.
Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.
На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе
закона и Правилника о раду.
Члан 17.
Запослени је у обавези да непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију
у школи потпише изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању
привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу.
Изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе, изјаву да обавља
самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво, изјаву да врши
функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном
друштву, приватној установи или другом правном лицу.
Члан 18.
Запослени има обавезу да у току радног односа или вршења функције у школи без одлагања
(чим оваква ситуација настане), потпише изјаву о обављању посла по основу уговора о делу,
уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом
правном лицу. Изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе, изјаву
да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво, изјаву да
врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у
привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.
Ступање на рад
Члан 19.
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.
Послодавац може да запосленом достави фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање
уколико запослени то тражи.
Пробни рад
Члан 20.

Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више повезаних,
односно сродних послова утврђених уговором о раду.
Пробни рад може да траје најдуже шест месеци. Уговором о раду утврђује се дужина трајања
пробног рада који је неопходан да запослени покаже своје радне и стручне способности и начин
провере тих способности.
За време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком
који не може бити краћи од петнаест радних дана. Послодавац је дужан да образложи отказ
уговора о раду.
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности
престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду, о чему га директор
писмено обавештава.
Обављање послова запосленог на пробном раду прати непосредни руководилац или запослени
кога овласти директор.
Непосредни руководилац или запослени из става 5 овог члана дужан је да, најкасније три дана
пре престанка уговореног пробног рада, достави директору коначну оцену о радним и стручним
способностима запосленог.
Радни однос на одређено време
Члан 21.
Радни однос заснива се на време чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који
су оправдани или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба с тим што тако
заснован радни однос непрекидно или с прекидима не може трајати дуже од 24 месеца.
Под прекидом из става 1. овог члана не сматра се прекид рада краћи од 30 радних дана.
Радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, може се
засновати до повратка привремено одсутног запосленог.
Права и обавезе директора
Члан 22.
Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним
правима и обавезама, без заснивања радног односа.
Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати
на послове које је обављао пре именовања.
Образовање стручно оспособљавање и усавршавање
Члан 23.
Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и
усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације
рада.

Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад.
Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава
послодавца и других извора, у складу са прописима.
У случају да запослени прекине образовање, стручно оспособљавање или усавршавање, дужан
је да послодавцу накнади трошкове, осим ако је то учинио из оправданих разлога.
Радно време
Члан 24.
Пуно радно време износи 40 часова недељно.
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају
више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у
одређеном року заврши одређени посао.
Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа
дневно по запосленом.
Распоред радног времена
Члан 25.
Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује директор, односно лице које он
овласти.
Радни дан, по правилу, траје осам часова.
Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена
најмање пет дана пре промене распореда радног времена, осим у случају увођења
прековременог рада, или изузетно, у случају потребе посла услед наступања непредвиђених
околности, када то мора учинити најмање 48 часова унапред.
Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом.
Одмори и одсуства
Члан 26.
Запослени који ради пуно радно време, односно најмање шест часова дневно има право на
одмор у току дневног рада у трајању од најмање 30 минута.
Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току
рада у трајању од најмање 15 минута.
Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена.
Време одмора урачунава се у радно време.

Члан 27.
Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида.
Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси послодавац.
Члан 28.
Запослени има право на годишњи одмор у складу са законом.
Запослени који први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дужи од 30 радних
дана стиче право да користи годишњи одмор 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 29.
У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном
овим правилником и уговором о раду, а најмање 20 радних дана.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана
увећава по основу:
1. доприноса на раду:
1) за остварене изузетне резултате – 4 радна дана,
2) за врло успешне резултате – 3 радна дана,
3) за успешне резултате – 2 радна дана.
2. услова рада:
1) рад са скраћеним радним временом – 3 радна дана,
2) редован рад суботом, недељом и рад ноћу – 2 радна дана,
3) рад у две и више установа – 2 радна дана,
3. радног искуства:
1) од 5 до 10 година – 2 радна дана,
2) од 10 до 20 година рада – 3 радна дана,
3) од 20 до 30 година рада – 4 радна дана,

4) преко 30 година рада – 5 радних дана.
4. образовања и оспособљености за рад:
1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године – 4 радна дана,
2) за високо образовање на студијама првог степена ( основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање
након средњег образовања-3 радна дана,
3) за средње образовање у трајању од четири године – 2 радна дана,
4) за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за рад у
трајању од две године или средње образовање у трајању од три године – 1 радни дан.
5. социјалних услова:
1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом – 2 радна
дана,
2) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу за свако наредно малолетно дете по 1 радни
дан,
3) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са дететом које има потешкоће у развоју – 3
радна дана,
4) инвалиду – 3 радна дана.
Члан 29.
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 за рад настави
коришћење годишњег одмора.
Запослени има право на дванаестину годишњег одмора (сразмерни део) за сваки месец дана
рада у календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос.
Члан 30.
Годишњи одмор може да се користи једнократно или у два или више делова. Запослени има
право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем споразуме да
годишњи одмор користи у више делова.

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.
У зависности од потребе посла, послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора,
уз претходну консултацију запосленог.
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.
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора, осим ако се годишњи одмор користи на
захтев запосленог, када се може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора.
Послодавац 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.
У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није искористио
годишњи одмор у целини или делимично, уместо коришћења годишњег одмора, исплати
новчану накнаду која има карактер накнаде штете у висини просечне зараде у претходних 12
месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.
Члан 31.
Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном
трајању до седам радних дана у току календарске године.
1) склапања брака – 7 радних дана,
2) склапања 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) завршавања студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14) 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 узастопна 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 право на плаћено одсуство само у моменту када наступи случај по
основу кога остварује то право.
Члан 32.
Послодавац може запосленом да одобри одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство),
због:
1) дошколовавања- од 30 дана до три године,
2) завршавање студија другог и трећег степена у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) 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,
Не може се сматрати дошколовавањем стицање искуства код другог послодавца.
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељ, усвојилац,
усвојеник и старатељ.
Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.
Заштита личних података
Члан 33.

Запослени има право увида у документе који садрже личне податке који се чувају код
послодавца и право да захтева брисање података који нису од непосредног значаја за послове
које обавља, као и исправљање нетачних података.
Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем лицу, осим у
случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради доказивања права
и обавеза из радног односа или у вези са радом.
Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, користи и доставља трећим лицима
само запослени овлашћен од стране директора.
Привремена спреченост за рад
Члан 34.
Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене
спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу
потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад.
У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају чланови уже
породице или друга лица са којима живи у породичном домаћинству.
Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка
разлога због којих није могао да достави потврду.
Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1 овог
члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене
способности запосленог, у складу са законом.
Плате, накнада плате и остала примања
1. Елементи за утврђивање плате
Члан 35.
Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата, коефицијента са којим се множи
основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање из плате у складу са законом.
Уколико је основна плата запосленог, која је утврђена на основу основице за обрачун плата и
коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата за пуно радно време и
остварени стандардни радни учинак, мања од минималне зараде, основна плата запосленог
утврђена на напред описан начин исплаћује се у висини минималне зараде.
2. Плата за обављени рад и време проведено на раду
Члан 36.
Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду.
3. Додатак на плату
Члан 37.

Запослени има право на додатак на плату:
1) за рад на дан празника који је нерадни дан - 110% од основице;
2) за рад ноћу – 26 % од основице, ако такав рад није вреднован приликом
коефицијента;

утврђивања

3) за прековремени рад - 26% од основице;
4) по основу времена проведеног на раду - у висини 0,4 % од основице за сваку пуну годину
рада остварену у радном односу код послодавца;
Послодавцем, у смислу овог члана, сматра се предшколска установа, основна и средња школа,
високошколска установа (укључујући и научне институте у саставу универзитета) и установе
ученичког и студентског стандарда на територији Републике Србије и то као установе које су
утврђене одговарајућом мрежом установа као планским актом који доноси оснивач, односно
конкурсом који се расписује сваке школске године за упис, односно пријем у ове установе у
складу са одговарајућим законом, имајући у виду јединствени систем просвете, који се
финансирају из буџетских средстава.
У случајевима рада преко норме, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, плата се увећава по часу, а вредност часа се израчунава тако што се укупна плата
запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе.
Основица за обрачун додатака на плату из става 1 овог члана је производ основице за обрачун
плате и коефицијента из прописа којим се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама.
4. Накнада плате
Члан 38
Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује у висини
просечне плате у претходних 12 месеци, у случају:
1) за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
2) за време коришћења годишњег одмора,
3) за време одсуства са рада уз накнаду зараде плаћено одсуство,
4) стручног усавршавања,
5) присутвовања седницама државних органа, органа управе и локалне самоуправе, органа
удружења послодаваца, привредне коморе, органа управљања код послодавца, органа
синдиката у својству члана,
6) учешћа на радно производним такмичењима и изложбама иновација и других видова
стваралаштва.
Послодавац је обавезан за за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа
синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању од најмање
седам радних дана годишње.

Члан 39.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене
спречености за рад до 30 дана, и то:
1) у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у
складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван
рада, ако законом није друкчије одређено,
2) У висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у
складу са Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или
професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.
5. Накнада трошкова
Члан 40.
Запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у
јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у
месецу за претходни месец, уколико није обезбедио сопствени превоз. Уколико је перонска
карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.
Запослени има право на накнаду трошкова, и то:
1) за време проведено на службеном путу у земљи,
2) за време проведено на службеном путу у иностранству, под условима и на начин утврђен
прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.
Друга примања
1. Отпремнина
Члан 41.
Послодавац је дужан да исплати запосленом отпремнину при престанку радног односа ради
коришћења права на пензију, у висини троструког износа последње исплаћене плате
запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по
запосленом код послодавца у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом
исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.
Исплата отпремнине врши се у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
2. Солидарна помоћ
Члан 42.
Послодавац је дужан да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају:

1) смрти брачног друга или детета – у висини трошкова сахране према приложеним рачунима
до неопорезивог износа,
2) настанка трајне тешке инвалидности – у висини две просече плате,
3) боловања дужег од три месеца у континуитету – у висини једне просечне плате једно у
календарској години,
4) у случају набавке медицинских помагала или лекова која су дефинисана правилником о
медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава осигурања – у висини једне
просечне плате.
У случају смрти запосленог, породица има право на накнаду трошкова сахране према
приложеним рачунима, до неопорезивог износа, само код једног послодавца.
2. Накнада штете
Члан 43.
Послодавац је дужан да запосленом накнади штету због повреде на раду или професионалног
обољења, у складу са законом.
3. Јубиларна награда
Члан 44.
Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду.
Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30 и 35 година рада
оствареног у радном односу.
Висина јубиларне награде износи:
1) пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу,
2) једну просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу,
3) једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу,
4) две просечне плате – за 35 година рада проведених у радном односу.
Просечна плата из става 3 овог члана јесте просечна плата исплаћена у Републици Србији
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,
ако је то за запосленог повољније.
Обрачун плате и накнаде плате
Члан 45.
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате плате и накнаде плате достави
обрачун.

Обрачун из става 1 овог члана на основу кога је исплаћена плата, односно накнада плате у
целости може се доставити запосленом у електронској форми.
Запослени коме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са обрачуном, задржава право да
пред надлежним судом оспорава законитост тог обрачуна.
Евиденција зараде и накнаде зараде
Члан 46.
Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде.
Евиденција садржи податке о заради, заради по одбитку пореза и доприноса из зараде и
одбицима од зараде, за сваког запосленог.
Евиденција не може да садржи непопуњена и брисана места и накнадно уписане податке.
Евиденцију оверава директор, или друго лице, запослени кога он овласти.
Заштита зараде и накнаде зараде
Члан 47.
Послодавац може новчано потраживање према запосленом наплатити обустављањем од његове
зараде само на основу правноснажне одлуке суда, у случајевима утврђеним законом или уз
пристанак запосленог.
На основу правноснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом послодавац може
запосленом да обустави од зараде највише до једне трећине зараде, односно накнаде зараде, ако
законом није друкчије одређено.
Накнада штете
Члан 48.
Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом
непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је
проузроковао.
Ако се за запосленог из става 2 овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао,
сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету
одговарају солидарно.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и
како се накнађује утврђује послодавац.
Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5 овог члана, о накнади штете
одлучује надлежни суд.

Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или крајњом непажњом проузроковао
штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накнади износ
исплаћене штете.
Удаљење запосленог са рада и друге дисциплинске мере
Члан 49.
Запослени може да буде привремено удаљен са рада:
1) ако је против њега започето кривично гоњење у складу са законом због кривичног дела
учињеног на раду или у вези са радом, до правноснажног окончања тог кривичног поступка,
2) непоштовањем радне дисциплине или повредом радне обавезе,
3) ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине или је
понашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца пре истека рока из члана
180 став 1 Закона о раду.
4) ако му је одређен притвор, од првог дана притвора, док притвор траје.
5) запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 110, 111. и 113.Закона о
основама система образовања и васпитања, односно који други пут изврши повреду забране
прописане чланом 112. овог закона и запосленом који учини повреду радне обавезе из члана
164. тачка 1)-7) овог закона, изриче се мера престанка радног односа.
Члан 50.
Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине у
смислу члана 179 став 2 и 3 Закона о раду, да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности
или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да
запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну од
следећих мера:
1) новчану казну у висини од 20% до 35% од зараде запосленог исплаћене за месец у коме је
одлука донета, у трајању од три до шест месеци., која се извршава обуставом од зараде, на
основу решења послодавца о изреченој мери;
2) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о
раду без поновног упозорења из члана 180. закона, ако у наредном року од шест месеци учини
исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.
Измене уговора о раду
Члан 51.
Послодавац може у складу са чланом 171. став 1. тачка 1.-5. Закона о раду, да запосленом
понуди измену уговорених услова рада (у даљем тексту: анекс уговора):
1) ради премештаја на други одговарајући посао, због потребе организације рада,
2) ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5)
Закона о раду,

3) ради промене елемената за утврђивање основне зараде, накнаде зараде, увећане зараде и
других примања запосленог који су садржани у уговору о раду у складу са чланом 33. став 1.
тачка 11) Закона о раду,
4) други случајеви утврђени правилником и уговором о раду.
Одговарајућим послом у смислу става 1. тачка 1) овог члана сматра се посао за чије се
обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду.
Уз понуду за закључивање анекса уговора послодавац је дужан да запосленом у писаном
облику достави и разлоге за понуду, рок у коме запослени треба да се изјасни о понуди и
правне последице које могу да настану одбијањем понуде. Предлог анекса уговора о раду је
саставни део понуде.
Запослени је дужан да се изјасни о понуди за закључивање анекса уговора у року који одреди
послодавац, а који не може бити краћи од осам радних дана.
Потписивање анекса уговора о раду, сматра се као прихватање понуде и позитивно
изјашњавање. Уколико запослени не прихвата понуду, потребно је да се писмено изјасни.
Такође, сматра се да је запослени одбио понуду за закључивање анекса уговора о раду ако се не
изјасни у наведеном року.
Ако запослени прихвати понуду и потпише анекс уговора у остављеном року, задржава право
да пред надлежним судом оспорава законитост анекса уговора. Уколико запослени одбије
понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом
отказа уговора о раду у смислу члана 179 став 5 тачка 2) Закона о раду, оспорава законитост
анекса уговора.
Престанак радног односа
Члан 52.
Радни однос престаје:
1) истеком рока за који је заснован,
2) кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања,
3) споразумом између запосленог и послодавца,
4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог,
5) смрћу запосленог,
6) у другим случајевима утврђеним законом.
Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца:
1) ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне
способности - даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне
способности,

2) ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа,
забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова
- даном достављања правноснажне одлуке,
4) у случају престанка рада послодавца, у складу са законом.
Члан 53.
Радни однос може да престане на основу писаног споразума послодавца и запосленог.
Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да запосленог писаним путем обавести о
последицама до којих долази у остваривању права за случај незапослености.
Члан 54.
Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду.
Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 а највише
(максимално 30) дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа.
Члан 55.
Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку
о правном леку.
Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу
пребивалишта или боравишта запосленог.
Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу става 2. овог члана, дужан
је да о томе сачини писмену белешку.
У случају из става 3. овог члана решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку
осам дана од дана објављивања сматра се достављеним.
Запосленом престаје радни однос даном достављања решења осим ако законом или решењем
није одређен други рок.
Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику обавести
послодавца ако жели да спор решава пред арбитром у смислу члана 194. Закона о раду.
Члан 56.
Послодавац је дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати све
неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана
престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду, најкасније у року од 30
дана од дана престанка радног односа.
Члан 57.
Запослени коме је радни однос престао има право да од послодавца захтева потврду која
садржи датум заснивања и престанка радног односа и врсту, односно опис послова на којима је
радио.

Остваривање и заштита права запослених
Члан 58.
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор.
Члан 59.
Уговором о раду може се предвидети поступак споразумног решавања спорних питања између
послодавца и запосленог у складу са законом.
Спорна питања у смислу става 1. овог члана решава арбитар.
Ако међу странама у индивидуалном спору тече судски поступак из истог чињеничног и
правног основа суд ће застати са поступком.
Стране у спору дужне су да суд обавесте о покретању поступка у складу са овим законом.
Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог.
Члан 60.
Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду
права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени члан ако га запослени
овласти, може да покрене спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања
решења, односно сазнања за повреду права.
Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван школе (уговор о делу,
привремени и повремени послови)
Члан 61.
Школа је у обавези да објави референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање по
основу уговора о делу( на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон
о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет
презентацији институције.
Члан 62.
Чланови комисије су у обавези да потпишу изјаву да нису у сукобу интереса у вези примљеним
понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу ( на који се због вредности испод
прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и
повременим пословима.
Члан 63.
Школа је у обавези да достави прелиминарне ранг листе свим понуђачима.
Члан 64.
Школа је у обавези да коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објави на интернет
презентацији школе.

Безбедност и здравље на раду
Члан 65.
Општа заштита запослених, заштита запослених лица млађих од 18 година, жена за време
трудноће, породиља, самохраних родитеља, особа са инвалидитетом и осталих заштићених
категорија запослених одређује се у складу са одредбама Закона о раду.
Члан 66.
Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом.
Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду
како не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље запослених и
других лица.
Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би
могла да утиче на безбедност и здравље на раду.
Члан 67.
Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа,
такав рад могао да погорша његово здравствено стање.
Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у
складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог
здравственог стања или последице опасне за његову околину.
Члан 68.
Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада придржавају одредаба Закона о раду и
Закона о безбедности и здрављу на раду у организовању и спровођењу заштите на раду.
Послодавац се обавезује да запосленима обезбеди лична заштитна средства и опрему, средства
за хигијену, оспособљавање запослених за безбедан рад, одржавање техничких уређаја у
исправном стању и да предузима потребне мере заштите од штетних утицаја на живот и
здравље запослених.
Запослени су дужни да се оспособе за примену мера заштите на раду и за пружање помоћи
осталим запосленим уколико им прети опасност по живот и здравље.
Запослени је одговоран уколико супротно намени користи средства и опрему за заштиту на
раду или их не одржава у исправном стању и ако одмах не извести о евентуалним кваровима и
недостацима те опреме.
Завршне одредбе
Члан 69.
На права, обавезе и одговорности запослених, који нису уређени овим правилником или
уговором о раду, примењују се одговарајуће одредбе закона и других прописа.
Члан 70.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду дел. број 153 од
02. 04. 2015. године
Члан 71.
Овај правилник се објављује на огласној табли послодавца и ступа на снагу даном доношења.

Председник Школског одбора
_______________________
Миљко Ђиласовић

