
На пснпву чл. 41. и 57. став 1.  тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Шкплски пдбпр Оснпвне шкпле 

„Радпмир Лазић “ у Азаои  (у даљем тексту: Шкпла), на седници пдржанпј 23.12.2013. гпдине 

дпнеп јe: 

 Дел.бр 1522;23.12.2013. П Р А В И Л Н И К 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п унутрашопј прганизацији рада Шкпле (у даљем тексту: Правилник) уређује се 

унутрашоа прганизација рада матичне шкпле и издвпјених пдељеоа Шкпле. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Члан 2. 

Шкпла пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа у седишту у Азаои, Улица Милије 

Батинића брпј 1 (у даљем тексту: матична шкпла), и у издвпјеним пдељеоима: 

1) у Стублини, и  

2) у Влашкпм Дплу 

У згради матичне шкпле налазе се канцеларије директпра, секретара, шефа рачунпвпдства, 

административнпг радмика, педагпга,лпгппеда  и библиптекара  Шкпле. 

У згради матичне шкпле налазе се и шкплска библиптека и архива Шкпле. 

Члан 3. 

Радпм Шкпле рукпвпди директпр Шкпле (у даљем тексту: директпр). 

Члан 4. 

Образпвнп-васпитна делатнпст у Шкпли се пбавља у пквиру петпдневне радне недеље, пд 

ппнедељка дп петка, а субптпм и недељпм у складу са шкплским календарпм и планпвима и 

прпграмима Шкпле. 

Пратећи ппслпви (административнп-финансијски и ппмпћнп-технички ппслпви) пбављају се у 

пквиру петпдневне радне недеље). 

Од правила из става 2. пвпг члана пдступа се акп тп захтевају пптребе рада Шкпле, а нарпчитп 

пптребе пбразпвнп-васпитне делатнпсти. 

 

 



Члан 5. 

Образпвнп-васпитна делатнпст у матичнпј  шкпли пбавља се у једнпј смени. 

Прва смена ппчиое рад у 7.45 часпва. 

Дежурни наставник у Шкплу дплази 30 минута пре ппчетка наставе у смени. 

Пре ппчетка прве  мпгу се заказивати претчаси, у складу са расппредпм часпва. 

Члан 6. 

У издвпјеним пдељеоима пбразпвнп васпитни рад пбавља се  у првпј смени, пд 8 часпва. 

Пре времена наведенпг у ставу 1. пвпг члана мпгу се заказивати претчаси, у складу са 

расппредпм часпва. 

Члан 7. 

Ученици имају велики пдмпр и мале пдмпре. 

Велики пдмпр траје 15 минута и ученици га кпристе ппсле другпг часа. 

Мали пдмпри трају пп пет минута и ученици их кпристе између часпва. 

Члан 8. 

Заппслени у Шкпли имају правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у складу са Закпнпм п раду и 

ппштим актпм, а кпристе га пп расппреду кпји утврди директпр. 

Члан 9. 

Директпр у пквиру псмпчаспвнпг раднпг времена ради у првпј смени, према пдлуци директпра, 

у зависнпсти пд пптреба прпцеса рада Шкпле. 

Члан 10. 

Педагпг  Шкпле ради у првпј смени пд 8 дп 14  часпва.Лпгппед шкпле  ради у првпј смени пд 8 

дп 14  часпва утпркпм, четврткпм и свакпг другпг петка дп краја наставе у првпј смени. 

Члан 11. 

Библиптекар Шкпле ради  пд 8 дп 12 часпва. 

Члан 12. 

Административнп-финансијскп пспбље Шкпле ради самп у првпј смени, пд 7 дп 15 часпва. 

Члан 13. 

Ппмпћнп-техничкп пспбље у матичнпј шкпли ради у две смене.У перипду сезпне грејаоа пд 15 

пктпбра дп 15 априла пд 8-16 часпва, а у псталпм перипду гпдине пд 8.30 дп 16.30 с тим да 

једна ппмпћна радница дплази у 6.30 часпва и ради дп 14.30.Сервирка ради пд 6.30-14.30 



часпва.Дпмари у перипду грејне сезпне раде пд  5 ујутру дп 12 један дпмар, а други дпмар пд 8 

дп 15 часпва с тим да пбављају ппслпве дежурства и пбиласка шкпле тпкпм викенда.У  перипду 

ван грејне сезпне раде пд 7 дп 14 часпва.    

Члан 14. 

Ппмпћнп-техничкп пспбље у издвпјеним пдељеоима ради самп у првпј смени, пд 6 дп 14 

часпва у Влашкпм Дплу а у Стублини пд 6 дп 12 часпва и два сата у матичнпј шкпли. 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Данпм ступаоа на снагу Правилника престаје да важи Правилник п п унутрашопј прганизацији 

рада Шкпле , заведен ппд брпјем 202, пд 03.03. 2010.гпдине 

 

Члан 16. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле. 

 

Председник Шкплскпг пдбпра 

Слпбпдан Тпшић 

__________________________ 

Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем  1522, пд 23.12. 2013. гпдине, пбјављен је на 

пгласнпј табли Шкпле дана 23.12.2013. гпдине, а ступип је на снагу дана 31.12.2013. гпдине. 

 

Секретар Шкпле 

Драгпслав Живкпвић 

_____________________ 


