
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 Обавештавају се доле наведени запослени у ОШ „Карађорђе“ у Рачи, да ће према 

Одлуци директора школе   бити извршено бодовање истих у складу са чланом 34. 

Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама („Сл. гласник 

РС“ број 21/2015). 

 Бодовање ће се извршити по пријему документације од стране Комисије именоване 

од стране Школског одбора. 

 Документацију прописану Посебним колективним уговором за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика, потребно је доставити комисији  од 

27.06 – 04.07.2019.године . 

НАПОМЕНА: Према наведеној норми закона бодују се  и сви запослени на неодређено 

време  који су у тренутку бодовања на боловању. 

За критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року за 

утврђивање листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала 

потреба, бодује се са нула бодова. 

 

 Потребна документација, односно критеријуми који се бодују: 

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или 

непуним радним временом, вреднују се у бодовима, и то:  

1. рад остварен у радном односу:  

1) за сваку годину рада оствареног у радном односу - 1 бод,  

2) за сваку годину рада оствареног у радном односу у установама образовања - 1 бод.  

Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима, о 

делу, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан стаж 

осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење трећег детета, спортски стаж, време 

за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и време обављања 

самосталне делатности се не сматра радом у радном односу.  

Запосленом се рачуна цела година проведена на раду у радном односу без обзира на то да 

ли је радио са пуним или непуним радним временом. 

НАПОМЕНА:  Школа ће обезбедити податке о дужини радног односа у установи и ван 

ње.Заједнички списак биће истакнут  на огласној табли. 

Није потребно доставити  било какву додатну документацију. 

2. образовање:  



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 - 20 бодова,  

2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно основне 

струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - 15 

бодова,  

3) за специјалистичко образовање након средњег образовања - 13 бодова,  

4) за средње образовање у трајању од 4 године - 12 бодова,  

5) за средње образовање у трајању од 3 године - 10 бодова,  

6) за основно образовање и оспособљеност за рад у трајању од једне или две године - 5 

бодова.  

Бодовање се врши према стеченом одговарајућем образовању.  

НАПОМЕНА :  

Школа ће обезбедити податке о стручној спреми који ће бити истакнути на огласној 

табли.  

Није потребно доставити  било какву додатну документацију. 

3. такмичења:  

1) број бодова за општинско такмичење и смотру:  

за освојено прво место - 2 бода,  

за освојено друго место - 1,5 бод,  

за освојено треће место - 1 бод;  

2) број бодова за окружно/регионално, односно градско такмичење и смотру:  

за освојено прво место - 4 бода,  

за освојено друго место - 3 бода,  

за освојено треће место - 2 бода;  

3) број бодова за републичко такмичење и смотру:  

за освојено прво место - 8 бодова,  

за освојено друго место - 6 бодова,  

за освојено треће место - 4 бода;  



4) број бодова за међународно такмичење:  

за освојено прво место - 15 бодова,  

за освојено друго место - 12 бодова,  

за освојено треће место - 10 бодова.  

По основу такмичења бодује се наставник који је ученика припремао за такмичење и који 

је остварио релевантне резултате.  

Приликом бодовања запослених у обзир се узима резултат постигнут на такмичењима и 

смотрама који су организовани у складу са стручним упутством министарства о 

организовању такмичења и смотри ученика и коју су утврђени наведеним календаром.  

Вреднује се само један резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри. 

Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој 

категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднују 

се резултати остварени у току целокупног рада оствареног у образовању.  

 

Потребна документација: 

 Фотокопија дипломе ученика 

 Извештај школе организатора 

 Потписана изјава из евиденције педагошке службе Школе 

(доставити бар један од наведених докумената) 

4. педагошки допринос у раду:  

1) рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра, у складу са прописима из 

области образовања и васпитања:  

- аутор - 7 бодова,  

- сарадник на изради уџбеника - илустратор - 5 бодова,  

- рецензент - 4 бода;  

2) објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури - 1 бод.  

Без обзира на број објављених радова по овом основу добија се само један бод.  

За педагошки допринос раду бодови се добијају само по једном основу.  

Потребна документација: 

 Доказ за доприносе у педагошком раду 

 Објављени радови, издати уџбеници, акредитовани програми 

 



 

5. имовно стање:  

1) ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике - 0,5 

бодова,  

2) ако су укупна примања домаћинства по члану испод републичког просека према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике - 1 

бод.  

Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, 

деца и родитељи које запослени издржава.  

Потребна документација: 

 Уверење- Изјава о кућној заједници- броју чланова домаћинства оверена од стране 

МЗ , Градске управе или суда 

 Потврда о примањима запосленог за три месеца која претходе месецу у којем се 

врши бодовање ( обрачунска служба Школе) 

 О приходима осталих чланова домаћинства потврде од надлежних органа такође за 

три месеца која претходе месецу у којем се врши бодовање. 

 За незапослене чланове домаћинства потврда са евиденције Националне службе за 

запошљавање. 

6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног 

фонда пензијског и инвалидског осигурања:  

1) инвалид друге категорије - 3 бода,  

2) тешка болест запосленог на основу конзилијарног налаза лекара надлежне здравствене 

установе - 3 бода,  

3) запослени који болује од професионалне болести - 2 бода.  

Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнија за 

запосленог.  

Тешка болест запосленог утврђује се на основу конзилијарног налаза лекара надлежне 

здравствене установе на територији општине или на територији града на коме је 

формирана таква комисија.  

7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година 

старости:  

1) ако запослени има једно дете - 1 бод,  

2) ако запослени има двоје деце - 3 бода,  

3) ако запослени има троје и више деце - 5 бодова.  



Као дете на редовном школовању до 26 година старости сматра се и ученик завршног 

разреда основне и средње школе до краја школске године, односно до 31. августа године у 

којој дете има својство редовног ученика завршног разреда.  

НАПОМЕНА: Сва деца до шест година се сматрају децом предшколског узраста.  

Потврду о редовном школовању за децу која похађају у Основној школи „Карађорђе“ у 

Рачи, обезбеђује школа.  

 

Потребна документација: 

 Потврда о редовном школовању деце до 26 година. 

( не старија од 30 дана) 

 Извод из Матичне књиге рођених за децу предшколског узраста 

 

            

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА 

СЕКРЕТАРУ  ШКОЛЕ У ЗАТВОРЕНОЈ  КОВЕРТИ  НА КОЈОЈ ПИШЕ ИМЕ  

ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ ДОСТАВЉА СА НАЗНАКОМ „ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА БОДОВАЊЕ“   од .  27.06.2019   до  04.07.2019.       У ПЕРИОДУ ОД    9      ДО          

11                   ЧАСОВА. 

_______________________ 

 Дејан Радојевић 

 

Обавештење доставити: 

 

- Огласној табли школе; 

- Архиви. 

 


