ИН-акта
МОДЕЛИ
ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА, ДОКУМЕНАТА И УГОВОРА УСТАНОВА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
I. ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТА АКТА
Предшколске установе
1. Правила о понашању деце, запослених и родитеља у предшколској установи
2. Правилник о мерама заштите и безбедности деце у предшколској установи
Основне школе
1. Правила понашања у основној школи
2. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и свих активности које организује основна школа
3. Правилник о васпитној и васпитно-дисциплинској одговорности ученика основне
школе
4. Правилник о похваљивању и награђивању ученика у основној школи
5. Правилник о спровођењу испита у основној школи
6. Пословник о раду Ученичког парламента у основној школи
Средње школе
1. Правила понашања у средњој школи
2. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и свих активности које организује школа
3. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у средњој школи
4. Правилник о похваљивању и награђивању ученика средње школе
5. Правилник о испитима у средњој школи
6. Правилник о полагању матурског испита у средњој школи
7. Пословник о раду Ученичког парламента у средњој школи
8. Правилник о организовању практичне наставе у средњој школи
ПОЈЕДИНАЧКА АКТА
1. Закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка против ученика (основне
и средње школе)
2. Обавештење родитељима о покретању васпитно-дисциплинског поступка против
ученика и позив на саслушање (основне и средње школе)
3. Записник о току саслушања у васпитно-дисциплинском поступку против ученика
(основне и средње школе)
4. Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере - укор директора (основне и
средње школе)
II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ОПШТА АКТА
Предшколске установе
1. Статут предшколске установе
2. Пословник о раду Управног одбора предшколске установе
3. Пословник о раду Васпитно-образовног већа предшколске установе
4. Пословник о раду Савета родитеља предшколске установе
Основне школе
1. Статут основне школе
2. Пословник о раду Школског одбора основне школе
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3. Пословних о раду Наставничког већа основне школе
4. Пословник о раду Савета родитеља у основној школи
Средње школе
1. Статут средње школе
2. Пословник о раду Школског одбора средње школе
3. Пословник о раду Наставничког већа средње школе
4. Пословник о раду Савета родитеља у средњој школи
III. РАДНИ ОДНОСИ
1. УРЕЂИВАЊЕ РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА
ОПШТА АКТА
Предшколске установе
1. Правилник о раду предшколске установе
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у предшколској установи
3. Правилник о приправницима у предшколској установи
4. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
предшколској установи
Основне школе
1. Правилник о раду основне школе
2. Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи
3. Правилник о приправницима у основној школи
4. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у основној
школи
Средње школе
1. Правилник
2. Правилник
3. Правилник
4. Правилник
школи

о раду средње школе
о организацији и систематизацији послова у средњој школи
о приправницима у средњој школи
о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у средњој

ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Радно време
1.1. Захтев запосленог за прелазак на рад с непуним радним временом
1.2. Захтев запосленог за прелазак на рад с непуног на пуно радно време
2. Одмори и одсуства
2.1. Решење о коришћењу годишњег одмора у целости (предшколске установе)
2.2. Решење о коришћењу годишњег одмора у целости (основне и средње школе)
2.3. Решење о коришћењу годишњег одмора у два дела
2.4. Решење о коришћењу годишњег одмора у више делова
2.5. Решење о коришћењу сразмерног дела годишњег одмора (предшколске
установе)
2.6. Решење о коришћењу сразмерног дела годишњег одмора (основне и средње
школе)
2.7. Решење о коришћењу колективног годишњег одмора
2.8. Решење о накнади штете за неискоришћени годишњи одмор
2.9. Измена решења о коришћењу годишњег одмора због привремене спречености за
рад
2.10. Измена решења о коришћењу годишњег одмора због потребе посла
2.11. Решење о плаћеном одсуству с рада у току дана ради заштите материнства
2.12. Решење о плаћеном одсуству ради дојења детета
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3. Накнаде и друга примања
3.1. Решење о прaву и висини отпремнинe за одлазак у старосну пензију
(предшколске установе)
3.2. Решење о прaву и висини отпремнинe за одлазак у старосну пензију (основне и
средње школе)
3.3. Рeшeњe o праву и висини отпремнине за технолошки вишак (предшколске
установе)
3.4. Рeшeњe o праву и висини отпремнине за технолошки вишак (основне и средње
школе)
3.5. Решење о праву и висини отпремнине због губитка психичке, физичке и
здравствене способности за рад (предшколске установе)
3.6. Решење о праву и висини отпремнине због губитка психичке, физичке и
здравствене способности за рад (основне и средње школе)
3.7. Решење о праву и висини солидарне помоћи у случајевима из члана 43. ПКУ
(предшколске установе)
3.8. Решење о праву и висини солидарне помоћи у случајевима из чл. 29. став 1. тач
2), 3) и 4) ПКУ (основне и средње школе)
3.9. Решење о праву и висини јубиларне награде
3.10. Решење о праву и висини накнаде трошкова погребних услуга у случају смрти
члана уже породице запосленог (предшколске установе)
3.11. Решење о праву и висини накнаде трошкова погребних услуга у случају смрти
члана уже породице запосленог (основне и средње школе)
3.12. Решење о праву и висини солидарне помоћи у случају смрти члана уже
породице (основне и средње школе)
3.13. Решење о праву и висини накнаде трошкова погребних услуга члану уже
породице у случају смрти запосленог (предшколске установе)
3.14. Решење о праву и висини накнаде трошкова погребних услуга члану уже
породице у случају смрти запосленог (основне и средње школе)
3.15. Решење о праву на разлику између износа накнаде зараде и основне зараде
(удаљење)
4. Удаљење са рада и отказ уговора о раду
4.1. Решење о отказу уговора о раду због престанка потребе за радом запосленог
(основне и средње школе)
4.2. Решење о отказу уговора о раду због неостваривања резултата рада
4.3. Решење о отказу уговора о раду због учињене теже повреде радне обавезе
4.4. Решење о привременом удаљењу с рада због повреде забране понашања које
вређа углед, част или достојанство
4.5. Решење о привременом удаљењу с рада због повреде радне обавезе (чл. 164.
тач. 8)-18) Закона о основама система образовања и васпитања
4.6. Решење о привременом удаљењу с рада због извршења кривичног дела на раду
5. Одређивање и спровођење максималног броја запослених
5.1. Споразум о престанку радног односа уз исплату новчане накнаде
5.2. Рeшeњe o oткaзу угoвoрa o рaду збoг прeстaнкa пoтрeбe зa рaдoм зaпoслeнoг
УГОВОРИ
1. Заснивање радог односа и измена уговорених услова рада
1.1. Уговор о међусобним правима и обавезама директора
1.2. Решење о утврђивању назива радног места
1.3. Обавештење – понуда за измену уговорених услова рада
1.4. Понуда са обавештењем и разлозима за закључивање Анекса Уговора о раду
1.5. Анекст Уговора о раду – промена назива и описа послова
1.6. Анекс Уговора о раду за прелазак на рад са непуним радним временом
1.7. Уговор о раду за заснивање радног односа на одређено време када се на конкурс
за пријем у радни однос на неодређено време не пријави ниједан кандидат или
ниједан кандидат не испуњава услове
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1.8. Уговор о раду за заснивање радног односа на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
1.9. Уговор о раду за заснивање радног односа на одређено време ради извођења
верске наставе (основне и средње школе)
2. ОДРЕЂИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
ОПШТИ АКТ
1. Одлука о броју запослених за чијим је радом престала потреба
ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Захтев за добијање сагласности на акт о унутрашњег уређењу и
систематизацији радних места
2. Образац анкетног листа
3. Одлука о спровођењу анкете
3. СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Решење о утврђивању репрезентативности синдиката
4. ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА
ОПШТИ АКТ
1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Oбавештењe о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим
питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача
2. Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем
3. Одлука о покретању поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
4. Одлука о одређивању мера ради отклањања неправилности и последица штетне
радње у вези са унутрашњим узбуњивањем
5. Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем
6. Записник о усмено достављеној информацији у вези са унутрашњим
узбуњивањем
7. Записник о узетим изјавама у циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем
8. Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим
узбуњивањем
9. Предлог мера ради отклањања неправилности и последица штетне радње
насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем
IV. ФИНАНСИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
ОПШТА АКТА
1. Правилник о финансијском планирању индиректног буџетског корисника
2. НАБАВКЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИ АКТ
1. Правилник о набавкама
ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Планирање:
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1.1. Записник о истраживању тржишта
1.2. План јавних набавки
2. Спровођење поступка:
2.1. Одлука о покретању поступка
2.2. Решење о образовању комисије
2.3. Изјава о одсуству сукоба интереса
2.4. Записник о отварању понуда
2.5. Извештај о стручној оцени понуда
2.6. Одлука о додели уговора
2.7. Одлука о обустављању поступка
3. Огласи који се објављују на Порталу јавних набавки:
3.1. Претходно обавештење
3.2. Позив за подношење понуда
3.3. Позив за подношење пријава
3.4. Обавештење о систему динамичне набавке
3.5. Позив за учешће на конкурсу за дизајн
3.6. Обавештење о признавању квалификације
3.7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
3.8. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда
3.9. Обавештење о закљученом уговору
3.10. Обавештење о резултатима конкурса
3.11. Обавештење о обустави поступка јавне набавке
3.12. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
3.13. Одлукa о измени уговора о јавној набавци
3.14. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
3.15. Обавештење о поништењу поступка јавне набавке
4. Акта у поступку заштите права:
4.1. Закључак о одбацивању захтева за заштиту права због неблаговремености
4.2. Закључак о одбацивању захтева за заштиту права због недостатка активне
легитимације
4.3. Закључак о одбацивању захтева за заштиту права због непотпуног захтева
4.4. Решење о усвајању захтева за заштиту права и делимичном поништавању
поступка
4.5. Решење о усвајању захтева за заштиту права и поништава њу поступка у целини
4.6. Одговор на захтев за заштиту права
4.7. Закључак о обустављању поступка за заштиту права
5. Контрола набавки:
5.1. Извeштaj o спрoвeдeнoj кoнтрoли jaвних нaбaвки
5.2. Записник о спрoвeдeнoj кoнтрoли jaвних нaбaвки
3. БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
ОПШТА АКТА
1. Правилник о буџетском рачуноводству
2. Правилник о организацији спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању
књиговодственог стања са стварним стањем - индиректни буџетски корисник
3. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за ___ годину
ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ДОКУМЕНТА
1. Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са стањем
на дан 31. децембра ___ године
2. Решење о именовању Комисије за попис нефинансијске имовине у сталним
средствима и залихама са стањем на дан 31. децембра ___ године
3. Решење о измени решења о именовању Комисије за попис имовине и обавеза за
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__ годину
4. Упутство Комисији (комисијама) за попис имовине и обавеза за ___ годину
5. План рада комисија за попис имовине и обавеза за ___ годину
6. Одлука о усвајању извештаја о извршеном попису имовине и обавеза са стањем
на дан 31. децембра ___ године
V. ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ИКТ БЕЗБЕДНОСТ
1. Акт о безбедности информационо-комуникационих система (РАТЕЛ)
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