
На основу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном 
сектору (Сл. гласник РС бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018), у даљем тексту „Уредба“, Правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег 
образовања и васпитања (Сл. Гласник Рс бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 
115/2020), Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања (Сл. Гласник Рс бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 
115/2020) члана 24. став 2. Закона о раду (Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 17/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 –УС и 113/2017), члана 119. став 1. тачка 1. и члана 126. став 4. тачка 19) 
Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС број 88/2017, 27/2018 
– др. Закони, 10/2019 и /2020, у даљем тексту: Закон, сагласности Школског одбора од 28.12 2020. 
године, директор Математичке гимназије,на основу члана 35. став 3. тачка 19. Статута, дана 
29.12.2020. године, доноси  

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 

О 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА)  

МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

Члан 1 
 
Члан 6. (поднаслов: Наставници предметне наставе и наставници предметне наставе са 
старешинством) став 8. мења се и исти сада гласи:  

 
„Broj izvr{ilaca:  
60,03 извршилаца на пословима наставника предметне наставе и наставника предметне 

наставе са старешинством;“ 
 

Став 9.  истог члана мења се и исти сада гласи:  
 
„(НАПОМЕНА: Број извршилаца је збирно прерачунат број извршилаца са пуним и непуним 
радним временом у број запослених са пуним радним временом - 100%; “ 

 
Члан 2 

 
Члан 7. (поднаслов: Стручни сарадник - психолог) став 7. мења се и исти сада гласи:  
 
„Broj izvr{ilaca: 1 (100%)“ 
 

Члан 3 
 
Члан 15. (поднаслов :Чистачица) став 4. мења се и исти сада гласи:  
 
„Broj izvr{ilaca: 7 (100%)“  

 

Став 5. истог члана мења се и исти сада гласи:  
 
„(НАПОМЕНА: Број извршилаца је збирно прерачунат број извршилаца са пуним и непуним 
радним временом у број запослених са пуним радним временом - 100%, у складу са 
Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност средњег образовања и васпитања и Правилникаом о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 
васпитања; “ 
 
Став 6.истог члана мења се и исти сада гласи:  
 
„Укупан број извршилаца који се финансирају из Буџета РС је 76,53.“ 
 



Члан 4 
 

Ovaj измене и допуне stupaју na snagu osmog dana od дана објављивања на огласној табли школе.  
 
 
         ДИРЕКТОР 

U  Београду дана 29.12..2020. године..       

                      
 
                   Мирјана Катић  с.р. 
 

   

Објављено на огласној табли и интернет страници школе 29.12.2020. године 


