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Датум: 09.10.2020.  

Дел.бр. 156/2020 

На основу члана 24. став 4. Закона о раду („Сл.гл. РС“ бр.24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење), Одлуке о 

оснивању Установе „Центар за особе са инвалидитетом( „Службени лист града 

Крушевца“ бр.1/10 ) и члана 13. и 26. Статута Установе „Центар за особе са 

инвалидитетом“ Крушевац („Службени лист града Крушевца“ бр.2/10), Уредбе о 

каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 

сектору (“Сл.гл. РС бр.81/2017, 6/2018 и 43/2018 ), чл. 1. Правилника о стручним 

пословима у социјалној заштити (“Сл.гл. РС”, бр 1/2012 од 11.01.2012.) и 

Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у РС (“Сл.гласник РС”, 

бр.29/2019 и 60/2020), директор Установе дана 09.10.2020. године, донео је: 

            

                             П Р А В И Л Н И К 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ (у даљем тексту: Правилник) 

утврђују се код Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ (у даљем тексту: 

Послодавац): организациони делови, назив радних места и опис послова, врста и 

степен стручне спреме, односно образовање за обављање послова, посебни услови 

за обављање послова, потребан број извршилаца за сваки посао у организационим 

деловима, друга питања од значаја за организацију рада Послодавца и други 

потребни услови за заснивање радног односа.  

Члан 2. 

Организациони делови и систематизација послова утврђују се у складу са 

потребама и плановима рада Послодавца.  

У случају економских, технолошких и организационих промена код 

Послодавца, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови.  

Промена се у смислу става 2. овог члана врши путем измена и допуна овог 

Правилника.  
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Члан 3. 

Ради обављања послова који су утврђени овим Правилником, Послодавац 

и запослени закључују уговор о раду. 

 

 

II НАЧИН РУКОВОЂЕЊА  Установом „Центар за особе са инвалидитетом“ 

 

1. ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Члан 4. 

У складу са одредбама Статута Послодавца радом Установе „Центар за 

особе са инвалидитетом“ руководи директор.  

Установу „Центар за особе са инвалидитетом“ представља и заступа 

директор, са свим овлашћењима. 

Директор је одговоран за законитост рада, организацију рада и 

остваривање програма и планова рада Установе „Центар за особе са 

инвалидитетом“.  

Директор се именује на период од четири године по спроведеном конкурсу 

у складу са Законом и може поново бити именован на исту функцију. 

У случају спречености и одсуства директора, Установом „Центар за особе 

са инвалидитетом“ руководи лице које одлуком одреди директор уз сагласност 

Управног одбора. 

Члан 5.  

Лице које се именује на функцију директора Установе „Центар за особе са 

инвалидитетом“, мора да испуњава следеће посебне услове:  

 

1) стечено високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

друштвеног смера из области просвете и социјалне заштите; 

2) радно искуство од најмање пет година у струци у складу са прописима 

којима се уређује област социјалне заштите;  

3) знање рада на рачунару ( ECDL Certificate); 

4) знање страног језика; 

5) организационе вештине;  

6) комуникационе вештине; 

7) менаџерске вештине; 

8) вештина презентације; 

9) асертивност у раду. 

 

Број извршилаца: 1 (један)   
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Члан 6.  
 

Директор Установе „Центар за особе са инвалидитетом“ обавља следеће 

послове: 

 

- заступа и представља установу социјалне заштите - „Центар за особе са 

инвалидитетом“, у складу са законом и статутом; 

- руководи, организује рад и управља радом Установе “Центар за особе са 

инвалидитетом”; 

- предлаже план и програм рада Установе и предузима мере за њихово 

спровођење; 

- организује и усклађује процесе рада у Установи “ Центар за особе са 

инвалидитетом”; 

- поступа у складу са одлукама Управног и Надзорног одбора; 

- доноси одлуке и издаје налоге у вези рада и пословања Установе; 

- учествује у креирању и развоју социјалне заштите и социјалне политике на 

локалном нивоу; 

- одлучује о пријему радника, радном времену , одсуству са рада, престанку 

радног односа; 

- изриче мере за повреду радне обавезе -привременом удаљењу запослених 

са посла и другим правима запослених; 

- предлаже План развоја и Програм рада и предузима мере за њихово 

спровођење; 

- предлаже Финансијски план Установе и План набавки; 

- доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке; 

- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова уз сагласност 

оснивача и друга општа акта у складу са законом; 

- координатор је дневног боравка за децу,младе и одрасле; 

- обавља друге послове утврђене Законом, Колективним уговором и 

Статутом Установе. 

У складу са чл.10. Правилника о ближим условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне заштите - дневног боравка, директор Установе има 

непосредна задужења за руковођење услуге дневног боравка, а то подразумева: 

 

1. обезбеђује ефикасно функционисање Дневног боравка координисањем 

рада и предузимањем мера за благовремено извршавање послова и радних 

задатака; 



 
                          Установа  „Центар за особе са инвалидитетом“  Крушевац                                              

                                     

  Србија, 37000 Крушевац, Петра Кочића бб,  тел. +381 (037) 350 11 33; +381 (037) 350-11 34; 

                                                           e-mail: centarosiks@gmail.com 

Страна  4 

2. доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена Дневног 

боравка, прави план годишњих одмора; 

3. одговоран је за организовање рада у Дневном боравку, на тај начин што 

обезбеђује јасну и функционалну организацију Дневног боравка, као и 

правила и процедуре на нивоу Дневног боравка изузев оних које се 

утврђују и доносе на нивоу Установе и организација ван Дневног боравка; 

4. са својим стручним тимом учествује у изради годишњих планова и 

програма рада, израђује месечне планове, пише извештаје везане за рад 

Дневног боравка; 

5. прима притужбе и приговоре упућених од стране корисника или њихових 

законских заступника на нивоу Дневног боравка, након чега Управни 

одбор доноси одлуку о решењу притужбе; 

6. организује родитељске састанке, предавање за родитеље из области 

социјалне и здраствене заштите; 

7. организује предавање, семинаре стручне скупове, округле столове и сл. за 

запослене у Установи; 

8. учествује у праћењу, изради и реализацији пројеката од користи за 

Установу;  

9. континуирано врши информисање локалне заједнице о идентификованим 

потребама корисника и капацитетима Дневног боравка да одговори на те 

потребе; 

10. прати квалитет пружених услуга кроз годишњу евалуацију; 

11. редовно извештава надлежно министарство о услузи Дневног боравка као 

руководилац услуге. 

 

 

III Организациони делови, начин руковођења организационим 

деловима, систематизована радна места и број извршилаца  
 

Члан 7.  

Организационе делове Послодавац образује на основу сродних радних 

места и послова који се у том организационом делу обављају.  

Послодавац образује организационе делове, и то:  

 

1. Организациони део за опште, правне и финансијске послове 

2. Организациони део дневног боравка  и услуге социјалне заштите 
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Члан 8. 

У оквиру организационих делова систематизованa су следећа радна места: 

 

 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА 
 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 

Број 

извршилаца 

 

 

I. Организациони део за 

опште, правне и 

финансијске послове 

1. Секретар - правник  

2. Финансијско-рачуноводствени 

аналитичар 

1 

1 

II. Организациони део 

дневног боравка и услуге 

социјалне заштите 
 

1. Руководилац пружаоца услуга 

у заједници – социјални радник 

2. Дефектолог 

3. Психолог 

4. Васпитач-стручни сарадник 

5. Медицинска сестра – техничар 

6. Спремачица 

7. Возач 

1 

 

3 

1 

2 

5 

2 

1 

 

 

 

 

IV Назив и опис послова, услови за њихово обављање и број 

извршилаца  
 

Члан 9.  

Радна места и послови утврђени овим Правилником систематизовани су 

према сложености, сродности и другим условима потребним за њихово обављање 

у оквиру организационих делова.  

Радна места имају свој назив и опис.  

Назив радних места одређен је према природи послова које запослени 

врши. 

Опис послова одређен је према активностима и задацима које је запослени 

дужан да извршава ради реализације конкретног посла. 

Члан 10. 

Запослени су одговорни за извршавање послова на које су распоређени, а 

који су утврђени овим Правилником. 



 
                          Установа  „Центар за особе са инвалидитетом“  Крушевац                                              

                                     

  Србија, 37000 Крушевац, Петра Кочића бб,  тел. +381 (037) 350 11 33; +381 (037) 350-11 34; 

                                                           e-mail: centarosiks@gmail.com 

Страна  6 

Директор, а по посебном овлашћењу директора руководилац 

организационог дела или руководилац одељења врши надзор над извршавањем 

послова у организационим деловима - одељењима и предузима мере утврђене 

законом и општим актима Послодавца према запосленом који не обавља послове 

у складу са овим правилником. 

 

 

Члан 11. 

 

Руководиоци организационих делова непосредно руководе 

организационим деловима/одељењима, за свој рад одговорни су директору 

Послодавца.  

 

 

Члан 12.  
 

За обављање послова поред општих услова утврђених Законом, захтеване 

врсте и степена стручне спреме односно образовања, запослени мора да испуњава 

и посебне услове у зависности од послова на које је распоређен, и то:  

1. завршен приправнички стаж или најмање годину дана искуства на 

истим или сродним пословима,  

2. познавање рада на рачунару (основни office пакет),  

3. положен возачки испит - „Б“ категорија,  

4. познавање једног страног језика, најмање основни ниво,  

5. спремност на тимски рад. 

 

Посебни услови из става 1. овог члана доказују се одговарајућим 

исправама.  

 

 

Члан 13.  
 

Посебни услови утврђени за обављање послова са повећаним ризиком, 

доказују се уверењем које издаје здравствена установа која врши претходну 

проверу здравствене способности лица које ће обављати наведене послове. 

 

 

Члан 14.  
 

Запослени који се у тренутку доношења овог Правилника налазе у радном 

односу на одређено време а примљени су на основу повећаног обима посла, нису 

дужни да испуњавају посебне услове предвиђене за одређена радна места. 

 

 



 
                          Установа  „Центар за особе са инвалидитетом“  Крушевац                                              

                                     

  Србија, 37000 Крушевац, Петра Кочића бб,  тел. +381 (037) 350 11 33; +381 (037) 350-11 34; 

                                                           e-mail: centarosiks@gmail.com 

Страна  7 

Члан 15. 
 

Опис послова и услови за обављање тих послова утврђују се појединачно 

за свако радно место у оквиру организационог дела, и то:  

 

 

I Организациони део за опште, правне и финансијске послове 
 

У оквиру организационог дела за опште, правне и финансијске послове 

систематизована су 2 (два) радна места са укупно 2 (два) извршиоца. 

 

 

1. Назив радног места:  СЕКРЕТАР - правник 

Опис посла: 

- организује и координира правне и опште послове; 

- организује и координира, руководи процесом правних и општих послова; 

- прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих; 

- израђује нацрт статута, колективних уговора и других општих аката, 

израђује поједначне акте и прати њихову примену;  

- прати и спроводи поступке доношења општих аката и пружа стручну правну 

помоћ у обради тих аката; 

- стручно обрађује све предмете који се достављају на мишљење и обраду; 

- припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже жалбе и заступа 

Установу у споровима пред свим судовима и органима и другим 

организацијама; 

- обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и 

друге послове имовинско-правног карактера; 

- израђује уговоре; 

- припрема и доставља извештаје и податке за директора и органе установе;  

- прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих; 

- обавља послове издавања, продужења или одузимање лиценце; 

- израђује уговоре и даје правна тумачења у вези са јавним набавкама и 

израђује нацрте одлука и уговора; 

- пружа подршку пружаоцима услуга у остваривању њихових права; 

- обавља - техничке послове око избора за органе Установе; 

- примена управно - процесних правила у вођењу поступка, као и примену 

појединачних управних аката у стварима чије је решавање законом поверено 

установама социјалне заштите; 

- послови вођења евиденција и издавање уверења о корисницима у складу са 

законом; 
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- послове информисања, правног саветовања, учешће у процени, планирању и 

реализацији услуга и мера социјалне заштите, у сарадњи са запосленима на 

стручним пословима у социјалној заштити;  

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

1. Образовање: Високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године - Правни факултет.  

2. степен и врста стручне спреме: VII с.с.с, дипломирани правник 

3. радно искуство: најмање једна година радног искуства у струци, у складу 

са прописима којима се уређује област социјалне заштите. 

4. лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује 

социјална заштита и прописима донетим на основу закона. 

5. Посебна знања: знање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

 

2. Назив радног места: ФИНАНСИЈСКИ-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР 

Опис посла: 

- развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске 

анализе о финансијском пословању, прати извршење финансијског плана, 

води евиденцију о наменским средствима; 

- развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;  

- израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације 

пројеката;  

- даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим 

пословима; 

- припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и 

рачуноводственим пословима;  

- контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;  

- контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;  

- прати усаглашавање потраживања и обавеза; 

- прати законе и стручну литературу из области финансија и исте примењује у 

раду; 

- ликвидира и контира финансијску документацију; 

- књижи финансијску документацију; 
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- врши усаглашавање обавеза и потраживања; 

- обрачунава амортизацију и ревалоризацију основних средстава; 

- контролише израду годишњег пописа средстава и извора средстава; 

- врши отпис ситног инвентара; 

- израђује периодичне обрачуне и годишње рачуне са информацијама о 

финансијском пословању; 

- израђује статистичке и друге извештаје; 

- прати реализацију склопљених уговора у оквиру делатности; 

- учествује у спровођењу поступка јавних набавки; 

- израђује финансијске прегледе, анализе и извештаје из области свог рада;  

- контролише, надзире припрему, врши обраду и даје инструкције за израду, 

тачност и исправност обрађених захтева за трансфер, путних налога и 

осталих захтева за плаћање; 

- контролише, даје инструкције за исправност поступка рачуна за плаћање; 

- припрема и врши обраду остале документације за плаћање по различитим 

основама;  

- врши плаћање по основу остале документације, прати преузимање обавеза за 

реализацију расхода;  

- врши рачуноводствене послове из области рада за несметано финансијско-

рачуноводствено функционисање Установе; 

- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних 

промена;  

- прати усаглашавање потраживања и обавезе;  

- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;  

- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, 

припадајућих пореза и доприноса;  

- контира и врши књижење;  

- спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и 

раздужењу; 

- контролише и врши надзор над роковима измирења новчаних обавеза; 

- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;  

- свакодневно обавештава директора о свим финансијско-рачуноводственим 

пословима и променама; 

- учествује у изради месечног и годишњег извештаја о спроведеним 

активностима; 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 
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Услови:  

1. Образовање/стручна спрема: Високо образовање на студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, Економски факултет - VII степен стручне спреме. 

2. Радно искуство: најмање три године радног искуства 

3. Посебна знања: знање рада на рачунару 

 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

 

 

II Организациони део дневног боравка и услуге социјалне 

заштите 

 
У оквиру  Организационог дела дневног боравка  и услуге социјалне заштите 

систематизована су 7 ( седам) радних места са укупно 15 (петнаест) извршиоца. 

 

1. Назив радног места: РУКОВОДИЛАЦ ПРУЖАОЦА УСЛУГА У 

ЗАЈЕДНИЦИ – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК 

Опис посла: 

- кординира рад стручних радника и стручних сарадника и одговоран је за 

стручни рад у служби;  

- сачињава годишњи план о стручном усавршавању запослених, стручних 

радника и стручних сарадника; 

- предлаже циљеве и активности у односу на развој услуге, проширење броја 

корисника и увођење нових садржаја; 

- учествује у предлагању и утврђивању финансијског плана Установе; 

- сарађује са представницима локалне самоуправе, хуманитарним 

организацијама, установама културе и образовања; 

- спроводи васпитно образовани рад са групом корисника, у складу са планом 

и програмом рада; 

- организује рад стручног тима и у тиму обавља разговор са потенцијалним 

корисником, сродником и другима и даје своје мишљење о адекватном 

смештају;  

- прави налаз и мишљење о кориснику;  

- израђује индивидуалне планове заштите и годишње извештаје за кориснике;  

- пружа стручну помоћ корисницима у остваривању њихових права; 

- организује или помаже у реализацији одређених активности. 
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- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

Образовање/стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена 

(академске студије 240 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, дипломирани социјални радник, у складу са 

одговарајућим Правилником о стручним пословима у Социјалној заштити. 

 

Додатна знања, радно искуство: 

- знање рада на рачунару; 

- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује 

социјална заштита и прописима донетим на основу закона; 

- најмање једна година радног искуства у струци у складу са прописима 

којима се уређује област социјална заштите. 

 

Број извршилаца: 1 (један)  

 

 

 

2. Назив радног места: ДЕФЕКТОЛОГ 

Опис посла: 

- спроводи васпитно образовани рад са групом корисника, у складу са планом 

и програмом рада; 

- сачињава планове и програме рада, као и извештаје о раду; 

- остварује сарадњу са осталим службама по питању третмана и понашања 

корисника из своје групе; 

- врши пријемну процену и учествује у изради индивидуалног плана услуга 

(ИПУ), процену психолошког статуса корисника, као и процену породичне 

и ванпородичне подршке; 

- прави налаз и мишљење о кориснику; 

- решава конфликтне ситуације између корисника; 

- рад у сензорној соби са корисницима; 

- организује и реализује родитељске састанке; 

- организује друштвено - забавни живот корисника из своје групе ; 

- сачињава иновативне програме; 

- ради на стицању самосталности корисника из своје групе; 

- даје информације родитељима, сродницима, стараоцима и упутном органу о 
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кориснику из своје групе; 

- предлаже кориснике за награде; 

- води прописану документацију и евиденцију из своје области рада; 

- учествује у изради планова заштите корисника, као и друге прописане 

документације; 

- учествује у реализацији услуге превоза корисника у својству пратиоца; 

- дужан је да преузме кориснике од родитеља, односно другог законског 

заступника; 

- током вожње групни пратиоц дужан је да обезбеди мир и дисциплину током 

вожње; 

- по завршетку дневне реализације програма у Дневном боравку пратиоц 

обезбеђује безбедан повратак корисника превозним средством и предаје их 

родитељима односно другом законском заступнику на место одакле су 

корисници преузети; 

- одговоран је и прати понашање корисника током боравка у Установи; 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

Образовање/стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена 

(академске студије 240 ЕСПБ), висока стручна спрема, VII  степен – 

Дефектолошки факултет у складу са одговарајућим Правилником о стручним 

пословима у социјалној заштити. 

Додатна знања, радно искуство:  

- знање рада на рачунару; 

- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује 

социјална заштита и прописима донетим на основу закона; 

- најмање једна година радног искуства у струци у складу са прописима 

којима се уређује област социјална заштита. 

Број извршилаца: 3 (три)  

 

 

3. Назив радног места:  ПСИХОЛОГ 

Опис посла: 

- спроводи васпитно образовани рад са групом корисника, у складу са планом 
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и програмом рада; 

- анализира документацију упутног захтева за смештај потенцијалног 

корисника; 

- прави налаз и мишљење о кориснику; 

- обавља тријажни разговор са потенционалним корисником и даје своје 

мишљење о адекватном смештају заједно са лекаром и социјалним 

радником;  

- спроводи индивидуални психолошки третман и саветовање; 

- припрема мишљење и извештаје о налазима психолошке дијагностике и 

социјално-заштитним потребама корисника; 

- решава конфликтне ситуације између корисника; 

- рад у сензорној соби са корисницима; 

- организује и реализује родитељске састанке; 

- врши пријемну процену и учествује у изради индивидуалног плана услуга 

(ИПУ), процену психолошког статуса корисника, као и процену породичне 

и ванпородичне подршке; 

- прати и процењује све промене психо-физичког стања и функционисања 

корисника у поступку премештаја и у сарадњи са лекаром и социјалним 

радником предузима адекватне мере; 

- успоставља и потенцира контакте са члановима породице корисника; 

- учествује у изради индивидуалних планова заштите и годишњих извештаја 

о сваком кориснику; 

- учествује у реализацији услуге превоза корисника у својству пратиоца 

- дужан је да преузме кориснике од родитеља, односно другог законског 

заступника,  

- током вожње групни пратиоц дужан је да обезбеди мир и дисциплину током 

вожње, 

- по завршетку дневне реализације програма у Дневном боравку пратиоц 

обезбеђује безбедан повратак корисника превозним средством и предаје их 

родитељима односно другом законском заступнику на место одакле су 

корисници преузети; 

- одговоран је и прати понашање корисника током боравка у Установи; 

- обавља и води рачуна о пословима ППЗ; 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

Образовање/стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена 

(академске студије 240 ЕСПБ), висока стручна спрема, VII  степен - смер општи 
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или клинички психолог у складу са одговарајућим Правилником о стручним 

пословима у Социјалној заштити. 

Додатна знања, радно искуство:  

- знање рада на рачунару; 

- лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује 

социјална заштита и прописима донетим на основу закона; 

- најмање једна година радног искуства у струци у складу са прописима 

којима се уређује област социјална заштита. 

Број извршилаца: 1 (један)  

 

 

4. Назив радног места:  ВАСПИТАЧ - СТРУЧНИ САРАДНИК 

Опис посла: 

- спроводи васпитно образовани рад са групом корисника, у складу са планом 

и програмом рада; 

- планира, програмира и спроводи васпитно -образовани рад са корисницима; 

- израђује годишњи програм васпитног рада и годишњи извештај о раду за 

васпитну групу;  

- води прописану евиденцију и документацију; 

- врши пријемну процену и учествује у изради индивидуалног плана услуга 

(ИПУ), процену психолошког статуса корисника, као и процену породичне 

и ванпородичне подршке; 

- прави налаз и мишљење о кориснику; 

- решава конфликтне ситуације између корисника; 

- рад у сензорној соби са корисницима; 

- организује и реализује родитељске састанке; 

- ради са васпитном групом и неформалним групама у циљу усклађивања 

односа у групи, јачању групне припадности, доношење групних одлука, 

развијања комуникације у групи и одговорности за сопствено понашање у 

групи; 

- користи индивидуалне и групне методе рада;  

- организује слободно време, излете, екскурзије, летовања и зимовања; 

- плански организовано помаже корисницима у стицању формалног и 

неформалног образовања; 

- учествује у реализацији услуге превоза корисника у својству пратиоца; 
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- дужан је да преузме кориснике од родитеља, односно другог законског 

заступника; 

- током вожње групни пратиоц дужан је да обезбеди мир и дисциплину током 

вожње; 

- по завршетку дневне реализације програма у Дневном боравку пратиоц 

обезбеђује безбедан повратак корисника превозним средством и предаје их 

родитељима односно другом законском заступнику на место одакле су 

корисници преузети; 

- одговоран је и прати понашање корисника током боравка у Установи; 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

Образовање/стручна спрема:  Високо образовање на студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године из области дефектологије, просвете и социјалне заштите у складу 

са одговарајућим Правилником о стручним пословима у Социјалној заштити. 

Додатна знања, радно искуство:  

- знање рада на рачунару; 

- сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за рад 

на тим пословима; 

- најмање једна година радног искуства у струци у складу са прописима 

којима се уређује област социјална заштите. 

Број извршилаца: 2 (два)  
 
 
 
 
 

5. Назив радног места:   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

Опис посла: 

- спроводи терапију по налогу лекара;  

- пружа негу болесним корисницима; 

- учествује у облачењу, купању, смештању на спавање и другим пословима; 

- прати исхрану корисника и спроводи јеловник; 

- врши поделу терапија, превијање и друге мере; 

- спроводи оперативни програм рада; 

- преузима одређене мере приликом хитних интервенција по указаној 
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потреби;  

- води одговарајућу документацију; 

- прати корисника у транспорту;  

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Услови: 

Образовање/стручна спрема: средња стручна спрема - медицинска сестра 

општег смера IV степен. 

Додатна знања, радно искуство:  

- стручни испит;  

- лиценца, у складу са прописима којима се уређује област послова 

здравствених радника;  

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / 

техничар.  

Број извршилаца:  5 (пет)  

 

 

6. Назив радног места:  СПРЕМАЧИЦА - радник на одржавању хигијене 

Опис посла: 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;  

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно 

хигијенског режима; 

- спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;  

- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;  

- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

Стручна спрема / образовање: основно образовање  

Број извршилаца: 2 (два)  
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7. Назив радног места:  Возач – возач возила  Б и Д категорије у посебним 

условима рада 

Опис посла: 

Возач који врши организовани превоз корисника аутобусом мора да: 

- превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;  

- управља моторним возилом по налогу руководиоца;  

- психо-физички способан да безбедно управља возилом; 

- поседује и носи са собом фотокопију лекарског уверења о способности за 

возача које није старије од годину дана; 

- поседује одговарајућу квалификациону картицу возача за обављање послова 

професионалног возача; 

- возач организованог превоза корисника преузима групног пратиоца; 

- возач организованог превоза корисника и групни пратилац преузимају 

кориснике од родитеља, другог законског заступника, на договорено место 

и превози до места Установе / Дневног боравка; 

- по завршетку реализације возач, организованог превоза корисника, 

кореснике заједно са групним пратиоцем одвози родитељима, другом 

законском заступнику, до места на коме су корисници преузети; 

- обављање организованог превоза корисника, не сме се започети уколико сви 

корисници нису прописно везани сигурносним појасем; 

- води, попуњава путни налог за своје возило, региструје полазну и завршну 

дневну километражу; 

- одговара за поштовање норматива, утрошка горива, као и за техничку 

исправност возила којим се дужи; 

- пријављује уочене недостатке на возилу у циљу поправке или сервисирања 

возила; 

- материјално се дужи боновима за гориво и правда потрошњу горива; 

- за свој рад одговара свом послодавцу. 

 

Возач организованог превоза корисника мора да води рачуна да аутобус има 

прописану опрему и то: 

1. у аутобусу који је предвиђен за највише 22 путника мора се налазити једна 

кутија прве помоћи величине „Б“, 

2. резервни точак, 

3. сигурносни троугао, односно два сигурносна троугла уколико аутобус вуче 

прикључно возили, 

4. светлоодбојни прслук, 

5. два клинаста подметача у аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 5 
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тона, 

6. чекић за разбијање стакла постављен на видном месту у непосредној 

близини отвора за случај опасности, 

7. зимску опрему у периоду од 1. новембра до 1. априла која садржи: ланце 

односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка, 

лопату, преуматике за зимску употребу на погонским точковима, 

преуматике на свим точковима чија дубина газећег слоја не сме бити мања 

од 8 мм. 

 

У времену када не врши организовани превоз корисника возач - организованог 

превоза корисника има обавезу да: 

- примењује мере противпожарне заштите и безбедности здравља на раду; 

- обавља послове везане за техничко одржавање машина и физичке послове: 

истовар и утовар, пренос и транспорт  робе, материјала и опреме и др; 

- доноси пошту и штампу; 

- врши мање поправке на објекту; 

- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 

- одржава површину око објекта; 

- обавља и друге послове по налогу директора који су у директној вези или 

произилазе из горе наведених послова. 

 

Посебни услови рада: у установама социјалне заштите за смештај деце, младих, 

одраслих и старих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању. 

Стручна спрема / образовање : средње образовање. 

Додатна знања, радно искуство:  

- возачка дозвола Б и Д категорије; 

- најмање три године радног искуства и поседовања возачке дозволе; 

- поседује одговарајућу квалификациону картицу возача за обављање послова 

професионалног возача. 

Број извршилаца: 1 (један)  

 

 

Члан 16.  
За поједине послове може се предвидети пробни рад.  

Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или 

више повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду.  

Пробни рад траје шест месеци од дана заснивања радног односа.  
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Члан 17.  
У зависности од врсте посла, радни однос може да се заснује за обављање 

послова ван просторија послодавца и то као рад на даљину и рад од куће. Одлуку 

о томе који ће се послови обављати ван просторија послодавца доноси директор 

Послодавца. 

 

 

Члан 18.  
Радни однос са приправником може се засновати за обављање послова 

који су овим правилником предвиђени, у трајању од годину дана (приправнички 

стаж), осим на  пословима са посебним овлашћењима и одговорностима.  

Одлуку о заснивању радног односа са приправником доноси директор 

Послодавца. 

 

 

 

V Планирање извршавање послова 

 

 

Члан 19.  
Послови из делокруга рада обављају се према Програму рада Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“, који за период од једне године доноси 

Управни одбор на предлог директора, а сагласност даје Скупштина града 

Крушевца. 

 

 

 

VI  Пријем и распоређивање запослених 
 

 

Члан 20. 
Запослени се распоређују на утврђене послове и радне задатке по 

одредбама Закона о раду, Закона о социјалној заштити, Закона о запосленима у 

јавним службама, Колективног уговора и овог Правилника, а одлуку о 

распоређивању запослених доноси директор у складу са законским одредбама и 

одредбама овог Правилника. 

Запослени може да буде распоређен у току рада на свако радно место које 

одговара његовом степену и врсти стручне спреме, знању и способностима. 

 

 

Члан 21. 
У случају укидања одређених радних места и послова, директор одлучује о 

одговарајућем распореду запослених са укинутих послова на друге одговарајуће 

послове и радна места у Установи „Центар за особе са инвалидитетом“, у складу 

са законом и одредбама овог Правилника. 
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Члан 22. 

Запослени обављајући послове, односно радне задатке у оквиру свог 

радног места дужни су да у процесу рада међусобно сарађују и остварују потпуну 

координацију процеса рада. 

Међусобна сарадња и повезаност запослених у процесу рада из претходног 

става су радна обавеза и дужност сваког запосленог. 

 

 

                                                         Члан 23. 
На радна места која су утврђена овим Правилником могу се примати на 

рад само кандидати који испуњавају услове из овог Правилника. 

 

 

 

 

VII Прелазне и завршне одредбе  
 

 

Члан 24. 

            Саставни део овог Правилника чини табеларни приказ- Систематизација 

послова у Установи „Центар за особе са инвалидитетом“ (радно место, потребан 

број извршилаца, степен стручне спреме, врста школе или факултета, стручно 

звање, стручни испит, потребно радно искуство, посебни услови, коефицијент за 

исплату зараде и др.) 

 

 

Члан 25. 

По ступању на снагу овог Правилника директор ће са запосленима 

закључити уговоре о раду, односно анексе уговора, под условима утврђеним овим 

Правилником, у складу са законом и општим актом Послодавца.  

 

 

Члан 26.  

За све што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће 

одредбе закона и општег акта Установе„Центар за особе са инвалидитетом“.  

 

 

Члан 27.  

Поступак измена и допуна овог Правилника може се покренути одлуком 

коју доноси директор Установе„Центар за особе са инвалидитетом“.  

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за 

његово доношење.  
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Члан 28. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака 

Установе„Центар за особе са инвалидитетом“, број 405/2017 од 13.12.2017. 

године (интерно пречишћен текст). 

 

 

Члан 29.  
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана давања сагласности 

Градског већа града Крушевца и објављивања на огласној табли Послодавца.  

 

 

 

 

У Крушевцу, дана 09.10.2020. 

дел.бр.: 156/2020 

 

 

 

 

 

 

Директор Установе 

„Центар за особе са инвалидитетом“: 

 

                                                         __________________________________  

           Невена Лазаревић, Мастер учитељ 

 

 



 

 

      
 
 

Град Крушевац 
 
 
 
 
 
 
Поштовани, 
 
Установа „Центар за особе са инвалидитетом“ упошљава укупно 5 радника и то 4 
радника које финансира Буџет града Крушевца и 1 радника кога финансира 
Предшколска установа „Ната Вељковић“. 
 
                  
у Крушевцу, 30.05.2022 год. 
 
 

 Директор 
       „Центра за особе са инвалидитетом“ 
             Невена Лазаревић 


