
 

 

 Основна школа "Драган Лукић" 

Неде Спасојевић бр. 6, 11070 Нови Београд 

Тел.: (011) 228-13-90, (011) 228-17-65 

e-mail: osdraganlukic@gmail.com 

www.osdraganlukic.rs 

Мат. бр. 17806343; ПИБ 107197227 

Шифра делатности: 8520 (основно образовање) 

 

Дел. број: I-249 

Дана: 15.09.2022. 

 

На основу члана 126. став 4. тачка 19. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – 

др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 95. став 4. тачка 19. 

Статута ОШ “Драган Лукић“ дел.бр. 318 од 30.05.2019. године са 

изменама и допунама бр. I-39 од 23.02.2021. године и бр. I-176/1 од 

29.06.2022. године, директор Oсновне школе "Драган Лукић"  дана 

15.09.2022. године доноси следећи: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 

РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН 

ЛУКИЋ“ 

 

 

Члан 1. 

     

Овим Правилником мења се Правилник о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака у Основној школи „Драган 

Лукић“ бр. 189  од  30.03.2018. године са изменама бр. 971 од 

16.09.2020. године (даље: Правилник) 

 

Члан 2. 
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Члан 4. став 5. Правилника мења се тако да сада гласи: 

 

“Зaвиснo oд слoжeнoсти пoслoвa кoje oбaвљajу, зa oстaлe зaпoслeнe 

пoсeбни услoви сe утврђуjу зaкoнoм, Уредбом о изменама и допунама 

Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору Службени гласник РС, бр. 43/2018 од 

14.06.2018. године и oвим прaвилникoм.”. 

 

 

Члан 3. 

 

Члан 25. Правилника брише се. 

 

Члан 4. 

 

У члану 26. Правилника тачка 10. брише се. 

 

Члан 5. 

 

Након члана 26. Правилника додаје се нови члан 26а који гласи: 

 

„ Члан 26а 

 

Наставник у целодневној настави са одељењским старешинством 

 

1. Планира, припрема и остварује све облике наставе и друге 

облике образовноваспитног рада у складу са програмом 

установе; 

2. Спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са 

образовноваспитним потребама ученика; 

3. Прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на 

часу образовноваспитним потребама ученика; 

4. Планира, припрема и остварује образовноваспитни рад и 

активира ученике у слободном времену раднотехничким, 

производним, хуманитарним, спотртским, културно 

уметничким, забавним и другим активностима 

5. Брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради 

очувања здравља ученика, васпитава их и чува 



6. Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених 

група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у 

развоју и инвалидидетом и учествује у раду тима за израду 

ИОП-а и тима за додатну подршку ученику; 

7. Организује, учествује и прати спровођење испита; 

8. Води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

9. Обавља послове одељењског старешине; 

10. Припрема и реализује излете, посете, наставу у природи; 

11. Учествује у раду тимова и органа установе; 

12. Учествује у изради прописаних докумената установе; 

13. Ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са 

родитељима, односно старатељима, запосленим у установи и 

другим заинтерсованим лицима и институцијама. 

Члан 6. 

 

Након члана 27. додаје се нови члан 27а који гласи: 

 

«Члан 27а. 

 

 Наставник предметне наставе са одељењским 

старешинством 

1. Планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe 

oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и 

програмом Школе; 

2.Спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са 

образовно-васпитним потребама ученика; 

3.Спроводи активности у циљу остваривања континуитета 

додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања 

или у другу установу; 

4.Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих 

друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а; 

5.Учествуjе у спровођењу испита; 

6.Обавља послове ментора приправнику; 

7.Води прописану евиденциjу и педагошку документацију; 

8.Обавља послове ментора приправнику; 

9.Учествуjе у раду тимова и органа Школе; 

10.Учествује у изради прописаних докумената Школе; 



11.Ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са 

родитељима, односно старатељима, запосленим у установи, 

спољним сарадницима, стручним и другим институцијама; 

12.Својим компентенцијама осигурава постизање циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа ученика; 

13.Припрема и реализује приредбе,  излете, посете, наставу у 

природи; 

14.Обавља друге послове по налогу директора.» 

 

Члан 7. 

 

У члану 35. речи „Шеф рачуноводства“ замењују се речима 

„Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове“. 

 

Члан 8. 

 

 

Члан 38. мења се и сада гласи: 

 

„Директор школе овлашћује запослено лице за унос података у 

информационе системе, у складу са потребама и организацијом посла у 

школи.“ 

 

Члан 9. 

 

Чланови 56-57. Правилника бришу се. 

 

Члан 10. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној 

табли и интернет страници школе. 

  

 

У Београду, 15.09.2022. године. 

 

                                                                                          Директор школе 

 

 

                                                                                  ____________________ 

 



 

Школски одбор Основне школе „Дрган Лукић“ на седници одржаноj 

дана 15.09.2022. године, донео jе одлуку о давању сагласности на 

одредбе овог Правилника.  

  

 

                                                                      Председник Школског одбора 

 

 

                                                                                 _____________________ 

 

На интернет страници школе објављен je дана 16.09.2022. године. 

 


