
 

  

 
 

 

 

Поштовани, 
 

На основу договора са састанка одржаног 5. јула 2018. године, достављамо Вам примедбе 
на правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност 
основног и средњег образовања и васпитања.  
 
За основне школе: 

У члану 11 правилника потребно је предвидети већи број извршилаца на пословима 
стручног сарадника-библиотекара, из разлога што је Правилником о програму свих облика рада 
стручних сарадника („Просветни гласник“ бр. 5/2012) јасно прописано шта спада у облике рада 
библиотекара и у чему је њихов значај за укупан живот школе. Стога предлажемо да буду 
прописани критеријуми из следеће табеле: 
 

Основне школе 

Садашњи правилник Предлог УСПРС 

Број 

одељења 

Број 

извршилаца 

Број 

одељења 

Број 

извршилаца 

од 1 до  24 0,5 од 1 до 15 0,5 

25-43 1 16-32 1 

44-64 1,5 33-48 1,5 

65 и више 2 49-64 2 

    65 и више 2,5 

 
У члану 14 правилника у ставу 1 и у ставу 2 се извршилац различито назива, што ствара 

забуну да ли је реч о једном или два радна места, односно извршиоца.  
У члану 14 потребно је раздвојити категорију школе која има даљинско грејање, од школа 

које имају сопствени систем грејања на течна или гасовита горива. Иако смо разлоге изнели 
усмено, понављамо да је нелогично да број извршилаца буде исти када је у питању школа која има 
даљинско грејање, и школа која има сопствено грејање на течна или гасовита горива. 

Број извршилаца на истим пословима је потребно повећати нарочито код школа које имају 
сопствено грејање на чврста горива, или грејне пећи. Сматрамо да је неопходно да све школе које 
раде у 2 смене и имају било какав вид сопственог грејања, морају имати у току целог радног дана 
доступне домаре/ложаче, из разлога безбедности ученика и запослених. Стога предлажемо да се 
примене критеријуми из следеће  табеле:  
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Предлог УСПРС 

  1. смена 2. смене 

  

до 

2000 

2000-

5000 

преко 

5000 до 2000 

2000-

5000 

преко 

5000 

даљинско 0,5 1 1 0,5 1 1,5 

сопствено на 

течна/гасовита или 

пелет 

1 1,5 2 1 1,5 2 

сопствено на чврста 

горива 
1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 

грејне пећи на 

течна/гасовита 
1 на 12 одељења 

грејне пећи на 

чврста 
1 на 8 одељења 

 
 

У члану 15 потребно је да се врати некадашњи став 3 који је предвиђао увећање броја 
извршилаца на пословима одржавања хигијене за 20 % ако школа има преко 40 одељења и ради у 
2 смене.  
За средње школе:  

У члану 9 потребно је предвидети већи број извршилаца на пословима стручног сарадника-
библиотекара, из разлога што је Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 
(„Просветни гласник“ бр. 5/2012) јасно прописано шта спада у облике рада библиотекара и у чему 
је њихов значај за укупан живот школе. Стога предлажемо да буду прописани критеријуми из 
следеће табеле: 
 

Средње школе 

Садашњи правилник Предлог УСПРС 

Број 

одељења 

Број 

извршилаца 

Број 

одељења 

Број 

извршилаца 

од 1 до  15 0,5 од 1 до 11 0,5 

16-32 1 12-24 1 

33-42 1,5 24-32 1,5 

43 и више 2 33-48 2 

    49 и више 2,5 

 
У члану 12 имамо исте примедбе и предлажемо исте измене које су наведене у члану 14 

правилника за основне школе, а у вези домара/ложача. 
У члану 14 имамо исте примедбе и предлажемо исте измене које су наведене у члану 15 

правилника за основне школе, а у вези радника на одржавању хигијене. 
У Београду, 
9. јула 2018. године 

Председник УСПРС 
Јасна Јанковић 

 
    


