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На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) у вези са чланом 24. став 2. Закона о раду 
("Сл. гласник РС", бр. („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 30, 31. и 
32. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 ОД 17.12.2017) 
и чланом 1. Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017 и 6/2018 - даље: Уредба), након добијене 
сагласности Школског одбора дел.број 102-151 од 23.03.2018.године директор Основне 
школе "Слободан Секулић“ Ужице ( у даљем тексту: Школа), дана 01.09.2020.године доноси  
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ УЖИЦЕ 

 
 

Члан 1. 
Овим правилником врши се измена броја извршилаца на радним местима утврђеним у 
Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Основној школи „Слободан 
Секулић“ Ужице дел.број 101-152 од 23.03.2018. године  (у даљем тексту Правилник) у 
складу са Правилником о критеријумима и стандардима за  финансирању установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања  „Сл. Гласник РС број 
72/09,52/11,55/13 35/15, 68/15, 62/16,73/16 и 45/18  
 

Члан 2. 
У члану 15 Правилника  иза става 3 додаје се став 4 који гласи: 
Укупан број запослених за школску 2020/2021 годину који се финансирају из буџета износи 
6191.32 а максимално дозвољено 6020 
Досадашњи став 4 члана 15 постаје став 5. 
 

Члан 3. 
У члану 21 број извршилаца на радном месту васпитач се мења у 3 
 
 

Члан 4. 
Члан 27.  Правилника се мења и гласи  

 
Члан 27. 

 
У  Школи постоје следећа радна места наставника предметне наставе:  

 
1. наставник српског језика и књижевности – 2,83 извршилаца   

2. наставник математике – 2,66 извршилаца од чега 1,00 са одељенским 

старешинством  

3. наставник енглеског језика (обавезан страни језик) – 2,53 извршилаца  од чега 

2,33 извршиоца са одељенским старешинством а 0,20 у комбинованом одељењу 

од два разреда  



 

 

4. наставник историје – 1,05 извршилаца од чега је 0,45 са одељењским 

старешинством 

5. наставник географије -1,05 извршилаца    
 

6. наставник физике; - 0,90 извршилаца 

7. наставник биологије – 1,20 извршилаца од кога је 0,20 извршилаца са 

одељењским старешинством 

8. наставник хемије – 0,60 извршилаца  

9. наставник технике и технологије – 1,20 извршилаца са одељенским 

старешинством  

10. наставник ликовне културе – 0,75 извршилаца са одељенским старешинством  

11. наставник музичке културе – 0,75 извршилаца са одељенским старешинством 

12. наставник физичког и здравственог васпитања – 1,50 извршилаца од чега 0,50 

са одељенским старешинством   

13. наставник обавезних физичких активности – 0,45 извршилаца  са одељенским 

старешинством  

14. наставник верске наставе (изборни предмет)– 0,30 извршилаца од чега 0,5 у 

комбинованом одељењу од четри разреда 

15. наставник грађанског васпитања (изборни предмет)– 0,60  извршилаца  од којих 

је 0,05 са одељењским старешинством 

16. наставник француског језика (изборни страни језик)-  0,66 извршилаца 

17. наставник немачког језика (изборни страни језик) – 0,66 извршилаца 

18. наставник информатике и рачунарства – 1,20 извршилаца од којих је 0,80 са 

одељенским старешинством  

19. наставник цртања, сликања и вајања (слободна наставна активност ) –   0,10  

извршилаца са одељенским старешинством  

20. наставник домаћинства (слободна наставна активност ) – 0,25 извршилаца 

21. наставник слободна наставна активност - чувари природе   - 0,25 

22. наставник слободна наставна активност - свакодневни живот у прошлости -0,10 

извршилаца 

23. обогаћени једносменски рад - 2,05 



 

 

Број извршилаца: 22,08 од ког броја је 8,58 наставника предметне наставе са 
одељењским  старешинством . 

 
 

Члан 5. 
 

У глави 2.4.1. стручни сарадник педагог, члану 31. став 2 се мења и гласи:број извршилаца 
0,95 
 

Члан 6. 
 

У глави 2.4.2. стручни сарадник психолог, члану 32. став 2 се мења и гласи:број извршилаца 
0,55 
 

Члан 7. 
 

Чланови Правилника 49а и 49б се бришу. 
 

Члан 8. 
 

Правилник се у осталом делу не мења. 
 

Члан 9. 
 

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли 
школе а примењује се од 01.09.2020. године . 
 
 
 

Директор Школе 
 
 

Александар Урошевић с.р. 
 

 
 
 
 
 
Објављено на огласној табли дана 15.09.2020. 
 
Правилник ступио на снагу дана 23.09.2020. 
                                                                                   секретар Школе Снежана Матић 


