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ОСНОВНА ШКОЛА  

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.679/1 

Дана:15.09.2020. 

К О В И Н 

 

На основу члана 24. ст. 2 - 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 99, 119. став 1 тачка 1) и 

126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник 

РС”, број 88/17, 27/18 др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 94. став 2. тачка 27) Статута ОШ „Joван 

Јовановић Змај“ у Ковину дел.бр.882/1 од 13.09.2019.године, директор Основне школе „Јован 

Јовановић Змај“ у Ковину, дана 15.9.2020. године донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова дел.бр.1072/1 од 

08.11.2019.године члан 22. се мења тако да сада гласи: 

 

Члан 22. 

„Код Послодаваца постоје следећа радна места наставника предметне наставе: 

1) наставник српског језика.........................................................................1,8889 извршиоца, 

2) наставник енглеског језика......................................................................1,7888 извршиоца, 

3) наставник немачког језика-као обавезног изборног предмета.............0,8888 извршиоца, 

4) наставник математике................................................................................1,7778 извршиоца, 

5) наставник физике..........................................................................................0,60 извршиоца, 

6) наставник хемије...........................................................................................0,40 извршиоца, 

7) наставник биологије......................................................................................0,80 извршиоца, 

8) наставник историје.........................................................................................0,70 извршиоца, 

9) наставник географије......................................................................................0,70 извршиоца, 

10) наставник технике и технологије..................................................................0,80 извршиоца, 

11) наставник музичке културе............................................................................0,50 извршиоца, 

12) наставник ликовне културе............................................................................0,50 извршиоца, 

13) наставник информатике и рачунарства........................................................0,45 извршиоца, 

14) наставник физичког и здравственог васпитања + (ОФА)..........................1,20 извршиоца, 

15) наставник верске наставе................................................................................0,25 извршиоца, 

16) наставник грађанског васпитања (други циклус).........................................0,30 извршиоца, 

17) наставник слободних активности хор и оркестар.........................................0,05 извршиоца.“ 
 

Члан 2. 

У члану 24.  мења се став 1. тако да сада гласи: 

„Послове наставника разредне наставе обавља 9 извршилаца.“ 

 

Члан 3. 

У члану 25.  мења се став 1. тако да сада гласи: 

„Послове наставника предметне наставе обавља 13,5943 извршилаца.“ 
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Члан 4. 

Прилог бр.1 замењује се новим Прилогом бр.1 Број извршилаца у школској 

2020/2021.години. 

 

Члан 5. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 

послова се истиче на огласну таблу Послодавца тек пошто Школски одбор на њега да сагласност. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца. 

 

Директор школе 

_____________________ 

Марко Рајковић 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова 

је заведен под деловодним бројем 679/1 од 15.9.2020.године. 

Школски одбор је на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова дао сагласност одлуком дел.број 680/1 од 15.9.2020.године, која је његов 

саставни део. 

Овај Правилник је објављен на огласној табли Послодавца дана 16.9.2020.године, а ступио 

је на снагу дана 24.9.2020.године. 

Секретар школе 

_____________________ 

Драгана Михајлов 
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Прилог 1   OШ „JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 

(од 1.9.2020.) 

Директор школе................................................................................................1 извршилац 

Педагог...............................................................................................................1 извршилац 

Секретар.............................................................................................................1 извршиоца 

Шеф рачуноводства......................................................................................... 1 извршилац 

Библиотекар......................................................................................................0,50 извршиoцa 

Референт за правне, кадровске и административне послове.......................0,50 извршиоца 

Наставници разредне наставе...........................................................................9 извршилаца 

Наставник у продуженом боравку....................................................................1 извршилац 

Наставник српског језика............................................................................1,8889 извршиоца 

Наставник енглеског језика ........................................................................1,7888 извршиоца 

Наставник математике.................................................................................1,7778 извршиоца 

Наставник физике.............................................................................................0,60 извршиоца 

Наставник хемије..............................................................................................0,40 извршиоца 

Наставник историје..........................................................................................0,70 извршиоца 

Наставник географије......................................................................................0,70 извршиоца 

Наставник биологије........................................................................................0,80 извршиоца 

Наставник музичке културе............................................................................0,50 извршиоца 

Наставник ликовне културе.............................................................................0,50 извршиоца 

Наставник технике и технологије.................................................................0,80 извршиоца 

Наставник физичког и здравственог васпитања + (OФА)..........................1,20 извршиоца 

Наставник немачког ј. као обавезног изб.предмета-страног ј.................0,8888 извршиоца 

Наставник информатике и рачунарства ......................................................0,45 извршиоца 

Наставник грађанског васпитања (други циклус).......................................0,30 извршиоца 

Наставник слободних активности –хор и оркестар.....................................0,05 извршиоца 

Наставник верске наставе................................................................................0,25 извршиоца 

Домар/мајстор одржавања...................................................................................1 извршилац 

Кафе куварица/сервирка ................................................................................0,70 извршиoцa 

Чистачица..........................................................................................................5,30 извршиоца 

                                                                                                        Укупно:35,5943 извршиоца 

 

Директор школе 

_______________ 

Марко Рајковић 

 

 

 

 

 

 


