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На основу члана 24. став 2. , 3. и 4. Закона о раду / “Сл.Гласник
РС” бр. бр.24/05 и 61/05 и 54/09, 32/2013 и 75/2014, чл. 41, 57. став 1.
тачка 1) и 62. став 1. тачка 16) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
68/15), Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и
васпитања/Сл.гласник РС бр.21/2015/ као и на основу члана 36. ст. 1.
тачка 25) Статута Школе и потребног броја извршилаца за обављање
послова утврђених
Годишњим планом рада Школе, директор
ОШ“Душан Јерковић“ Костојевићи, уз сагласност Школског одбора
ове школе доноси следећи

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
У КОСТОЈЕВИЋИМА
I . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о организацији рада и систематизацији
радних места у ОШ “Душан Јерковић“ Костојевићи /у даљем тексту:
Правилник / уређује се унутрашња организација и систематизација
радних места у ОШ“Душан Јерковић“ Костојевићи / у даљем
тексту:Школа/, назив радних места и услови за свако радно место.
Члан 2.
У Школи се утврђују послови у складу са природом и
организацијом Школе и утврђује потребан број извршилаца који ће
обезбедити ефикасно извршавање програма образовно-васпитног рада
у Школи.
Члан 3.
За свако радно место даје се опис и назив извршиоца.
Посебни услови / школска спрема, радно искуство и др./ за
наставнике и стручне сараднике
утврђују се сагласно законским
прописима, а за остале запослене зависно од сложености послова и
задатака који се обављају у Школи .
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ
Члан 4.
Школом руководи директор Школе .
Директор Школе је одговоран за законитo, ефикасно
и
рационално обављање послова у Школи.
У случају привремене одсутности или спречености директора
Школе да обавља дужност, замењује га наставник или стручни
сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа
управљања, у складу са законом.
Члан 5.
Организација рада Школе заснива се на рационалној подели
рада у оквиру Школе, у складу са захтевима савремене организације
рада.
Школа је организована као јединствена радна целина.
Школа има издвојена одељења и то у:
- Злодолу – 5 одељења - осморазредна школа;
- Заглавку – 1 одељење - четвороразредна школа;
- Јакљу - 1 одељење - четвороразредна школа;
- Јеловику – 1 одељење - четвороразредна школа;
Издвојеним одељењем четвороразредне школе руководи наставник
издвојеног одељења, а у осморазредној школи лице кога решењем
одреди директор школе.
Члан 6.
У Школи постоје стручне службе и то :
-Образовно-васпитна;
-Правно-административна;
-Финансијско-рачуноводствена;
-помоћно-техничка служба.
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1.Образовно- васпитна служба
Члан 7.
Образовно-васпитна служба
врши делатност образовноваспитног рада са ученицима према Годишњем плану рада Школе,
који доноси Школски одбор на основу Развојног плана, Школског
програма, наставног плана и програма и Календара образовноваспитног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Члан 8.
Делатност образовно-васпитног рада именована служба врши у
седишту Школе и у издвојеним одељењима.
Настава се изводи у сваком одељењу, а у складу са наставним
планом и програмом и према распореду часова који доноси директор
Школе .
Број одељења појединих разреда је променљив и зависи од
броја уписаних ученика .
Члан 9.
Школа ради у једној смени, како у матичној школи тако и у
издвојеним одељењима.
Преподневна смена почиње са радом у 8,00 часова , а завршава
се у 13.10 часова и у матичној школи и у издвојеним одељењима.
Школа ради у пет наставних дана у складу са школским календаром.
Наставни час траје 45 минута .
Члан 10.
Образовно – васпитни рад се остварује
кроз обавезну и
изборну наставу и ваннаставне активности, у складу са наставним
планом и програмом .
Образовно-васпитни рад остварује се у учионици, кабинету,
школској радионици, спортским теренима.
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Члан 11.
Пред почетак сваке школске године преиспитује се број
извршилаца у настави, зависно од броја ученика и броја потребних
радника за остваривање наставног плана и програма .
Одлуку о повећању или смањењу броја извршилаца доноси
директор Школе, а у складу са нормативима.
Одлуку о броју извршилаца за сва радна места доноси директор за
сваку школску годину, пре почетка школске године, а и у току школске
године ако се укаже потреба, и она чини саставни део Правилника о
систематизацији.
2. Правно-административна служба
Члан 12.
Правно-административна служба обавља делатност која се
односи на правно, кадровско и административно пословање Школе, у
складу са законом и другим прописима .
Служба послове из става 1. овог члана врши и за издвојена
одељења Школе.
3. Рачуноводствено-финансијска служба
Члан 13.
Рачуноводствено-финансијска служба обавља делатност која се
односи на финансијско пословање Школе .
Служба послове из ст.1 овог члана врши и за издвојена одељења.
4.Помоћно-техничка служба
Члан 14.
Помоћно-техничка служба обавља послове: одржавања и чувања
школских објеката, наставних средстава, средстава рада и друге
имовине школе; грејања школског
простора; одржавања хигијене
школског простора, објеката и наставних средстава .
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III . СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Члан 15.
Систематизација радних места у школи се утврђује у службама
у складу са организацијом школе, а према природи и врсти послова.
Члан 16.
Систематизацијом радних места утврђују се:
1. групе послова у службама по звањима извршилаца;
2. опис послова;
3. услови које извршилац треба да испуњава у обављању послова.
IV. ОПИС ПОСЛА И УСЛОВИ
1.ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Члан 17.
Опис посла:
1) представља и заступа Школу;
2) планира и организује остваривање програма образовања и
васпитања;
3) стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовноваспитног рада;
4) стара се о остваривању Школског развојног плана;
5) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и
предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника;
6) планира стручно усавршавање запослених;
7) предузима мере ради извршавања налога просветног
инспектора и просветног саветника, као и у случају недоличног
понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и
ученике;
8) стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних
органа и Школског одбора о свим питањима од интереса за рад
Школе и ових органа;
9) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права
одлучивања;
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10) усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
11) сарађује са родитељима деце, односно ученика и са другим
организацијама;
12) закључује уговоре о раду, доноси све одлуке и решења из
области радних односа запослених у складу са законом;
13) стара се о наменском коришћењу школског простора и
закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке
Школског одбора;
14) стара се о спровођењу поступка јавног надметања и поступка
прикупљања писмених понуда и о документацији за њено спровођење
као и поступку јавних набавки;
15) потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре, и друга
акта везана за пословање Школе;
16) обезбеђује услове за оснивање и почетак рада Школе, као и за
добијање решења о верификацији Школе;
- одлучује о избору наставника, односно стручних сарадника и
њиховом пријему у рдани однос;
-доноси општа акта уколико она нису у надлежности Школског
одбора у складу са законом, Статутом Школе и општим актима Школе.
Услови :
За директора Школе може да буде изабрано лице, које поред
услова прописаних за рад по Закону о раду, испуњава и следеће
услове :
-да има одговарајуће образовање из чл.8 ст.2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15),
-да поседује дозволу за рад /лиценцу/ ;
-да има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
- да је држављанин Републике Србије;
-да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима;
-да има положен испит за директора установе и да испуњава и
друге услове које прописује министар просвете.
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2. НАСТАВНИЦИ
Члан 18.
Опис посла:
1) остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања и
стандарда постигнућа утврђене Законом, наставним планом и
програмом, Годишњим планом рада Школе и другим актима Школе ;
2) припрема се и стручно-педагошки остварује наставни план и
програм, односно програм васпитног рада,
3) сарађује са родитељима ученика,
4) води педагошку и школску документацију и евиденцију о
образовно-васпитном раду и ученицима( писану, електронску)
5) учествује у раду стручних органа школе,
6) организује ваннаставне активности,
7) учествује у спровођењу испита;
8) припрема, прегледа, и оцењује задатке и вежбе за предмете са
писменим задацима;
9) припрема извештаје о свом раду,
10) обавља послове одељенског старешине;
11) обавља послове ментора;
12) учествује у стручном усавршавању наставника;
13) организује и изводи излете, екскурзије, и сл. у складу са
Годишњим планом рада Школе;
- обавља дежурство у школи, према плану и распореду;
- обавља и друге послове по налогу директора, у складу са
законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.
2.1. Наставник разредне наставе
Послове наставника разредне наставе може да изводи наставник са
одговарајућом високом или вишом школском спремом одговарајућег
смера према Правилнику о Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи и да испуњава
опште услове за пријем у радни однос наставника.
2.2. Наставник предметне наставе
Послове наставника предметне наставе може да изводи наставник са
одговарајућом високом школском спремом одговарајућег смера према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и да испуњава опште услове за пријем у
радни однос наставника.
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Општи услови за пријем у радни однос наставника:
- да има одговарајуће образовање;
-да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
- да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за
кривично дело примања лита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићеним
међународним правом, без обзира на изречени кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
- да је држављанин Републике Србије ;
- зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Без лиценце послове наставника може да обавља:
- приправник, најдуже две године од дана заснивања радног односа у
установи;
- лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника са
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике, најдуже две године;
- лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене
одсутног запосленог;
-педагошки асистент.
3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Члан 19.
3.1. - Библиотекар
Опис посла:
1) у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у
вези са издавањем књига и других публикација;
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2) обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим
одељењима у библиотеци;
3) ради са ученицима у библиотечкој секцији;
4) сарађује с директором, другим стручним сарадницима и
наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада;
5) учествује у раду стручних органа;
6) планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с
директором, другим стручним сарадницима и наставницима;
7) обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде
књижног фондa;
8) води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради
књижног фонда и периодике;
9) обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом
библиотеке;
10) учествује у организовању школских приредби и других
манифестација;
11) стручно се усавршава;
12) материјално одговара за књиге у библиотеци;
13) предлаже набавке књига и часописа;
14) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са
законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.
Услови:
- VII степен - висока школска спрема одговарајућег смера према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
3.2. Педагог
Члан 20.
Опис посла:
1) прати и анализира резултате васпитно-образовног рада школе
и предлаже мере за његово унапређивање;
2) ради на увођењу савремених облика и метода наставног рада;
3) помаже наставницима у планирању, припремању и извођењу
наставног рада и упућује на употребу савремених аудио-визуелних
средстава;
4) прати развој, способности и успех ученика и предлаже мере за
већу ефикасност наставног рада;
5) помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем
коришћењу слободног времена и избору слободних активности;
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6) врши испитивање деце пред полазак у школу;
7) проверава спремност детета пред полазак у школу (психолог);
8) ради на професионалној оријентацији ученика;
9) сарађује са родитељима и обавља саветодавни рад са
родитељима ученика;
10) води педагошку документацију и докуметацију о свом раду,
11) врши и друге послове по налогу директора школе, у складу са
законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.
Услови:
-Висока стручна спрема одговарајућег смера према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
Општи услови за пријем у радни однос и рад стручног сарадника
су исти као за наставника у основној школи.
4.Правно-административна служба
4.1.Секретар школе
Члан 21.
Опис посла:
Секретар Школе обавља управне, нормативно-правне и друге
послове у Школи, а у законом утврђеном делокругу, и то:
1) стара се о примени Закона и спровођењу управног поступка у
свим управним предметима достављеним на стручну обраду тако што
израђује све врсте уговора и првостепених решења о заснивању и
престанку радног односа, остваривању права, обавеза и одговорности
из радног односа, на основу процедуре и одлуке надлежног органа
Школе;
2) непосредно руководи
целокупном административном,
управно-правном, помоћном и техничком службом које опслужују
васпитно-образовни процес Школе;
3) припрема нацрт Статута школе и израђује и друге опште
акте Школе;
4) извршава или учествује у извршавању одлука директора
школе, Школског одбора, као и органа и организација ван школе;
5) упознаје директора као и остале запослене у Школи на
прописе и одредбе закона и општих аката у оквиру пословања школе;
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6) пружа стручну помоћ приликом закључивања уговора Школе
са другим лицима , и заступа школу у евентуалним судским споровима
по писменом овлашћењу директора;
7) покретач је свих акција при спровођењу уставних начела,
законских прописа и одредаба статута и других општих аката школе ,
8) пружа стручну помоћ Школском одбору, Савету родитеља као
и стручним органима школе како би њихове одлуке биле у складу са
законом и општим актима школе;
9) сарађује са ученицима и њиховим родитељима, односно
старатељима у вези са радом школе пружајући им одговарајућа
објашњења и помоћ у решавању одређених питања;
10) пружа потребну помоћ у делокругу свога рада
представницима репрезентативних синдиката школе,
11) прима пошту и распоређује је по службама,
12) води архиву школе из делокруга послова секретара школе,
13) обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим
општим актима Школе , као и послове по налогу директора школе.
Услови:
- За обављање посла секретара радни однос може се засновати са
дипломираним правником – мастером или са дипломираним правником
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, који испуњава све друге услове
прописане за пријем у радни однос.
5.Рачуноводствено-финансијска служба
Члан 22.
5.1. Шеф рачуноводства
Опис посла:
Шеф рачуноводства води пословне књиге и саставља
финансијске извештаје, у складу са Законом о рачуноводству, а
посебно:
1) израђује периодичне и годишње обрачуне;
2) припрема финансијски план, периодичне обрачуне и завршни
рачун Школе;
3) припрема финансијске извештаје о пословању Школе;
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4) стара се о благовременом и тачном евидентирању сваке
промене у књиговодственим и другим евиденцијама и о правилном
утврђивању финансијског резултата Школе;
5) сарађује са органима Школе и запосленима у вези са
обављањем својих послова;
6) сарађује са Управом за трезор и другим субјектима ван Школе
у вези са обављањем својих послова;
7) стара се о евидентирању потраживања Школе према другим
лицима и предузима мере за њихову наплату;
8) стара се о евидентирању дуговања Школе према другим
лицима и предузима мере за њихово измирење;
9) организује и координира рад на попису и инвентару средстава
Школе;
10) стручно се усавршава;
11) обавља послове из свог делокруга за синдикат у Школи, у
складу са законом и општим актом;
12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника
директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и
уговором о раду.
13) обрачунава плате, накнаде плата и друга примања запослених
и о томе води евиденцију;
14) обрачунава накнаду трошкова запослених;
15) исплаћује запосленим и другим лицима примања по основу
рада у радном односу или ван радног односа;
16) рукује новчаним средствима;
17) води благајнички дневник;
18) прима новчане уплате од запослених и ученика;
19) обавља послове у вези с осигурањем ученика и запослених
лица;
20) саставља статистичке извештаје;
21) према потреби подноси извештаје о дуговањима запослених и
ученика;
22) прати законске и друге прописе и друге правне акте у вези с
обављањем својих послова;
23) обавља послове из свог делокруга за синдикат код
Послодавца, у складу са законом и општим актом;
23) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са
законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.
Услови:
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За обављање послова радног места шефа рачуноводства може се
засновати радни однос са лицем које испуњава опште услове за пријем
у радни однос и које је стекло IV или VI степен стручне спреме
економског смера.
6. Помоћно-техничка служба
Члан 23.
6.1. Домар
Опис посла:
1) стара се о одржавању, врши оправке и отклања кварове на
водоводној, канализационој и електро мрежи као и инвентару школе,
а који су једноставнији и мањег обима;
2) пријављује веће и компликованије кварове на водоводној,
канализационој и електро мрежи и друге кварове на објектима школе
директору и секретару школе раду предузимања потребних мера у
циљу њиховог отклањања;
3) свакодневно обилази мокре чворове у просторијама школе
ради увида у стање и благовремено поправљање;
4) обавља једноставније молерско-фарбарске и столарске радове;
5) проверава исправност и функционисање система грејања у
просторијама школе, уз обавезу дежурства у школи
у време
почињања грејне сезоне у сарадњи са надлежнима из градске
топлане,
6) одговоран је за безбедност школских зграда, инсталација и
инвентара школе;
7) Чисти снег у дворишту и прилазима школи;
8) Коси траву око школе и одржава је у уредном стању;
9) Са спремачицама учествује у свим пословима одржавања
хигијене објеката приликом генералног и свих ванредних
спремања школских просторија;
10) Сарађује при изради планова и предрачуна за послове
одржавања и поправки;
11)
обавља и друге послове по налогу директора и секретара
школе, у складу са законом, подзаконским актом, општим
актом и уговором о раду.
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Услови:
- За обављање послова радног места домара школе може се
засновати радни однос са лицем које испуњава опште услове за пријем
у радни однос и које је стекло IV или V степена стручности машинског,
металског, електро или грађевиснког смера.

6.2.Спремачица
Члан 24.
Опис посла:
1) одржавају чистоћу у ходницима, учионицама кабинетима,
канцеларијама и осталим просторијама у згради школе ,
2) одржавају чистоћу у школском дворишту и испред школе,
3) одржавање цвећњака у школском дворишту као и цвећа унутар
школе,
4) обављају курирске послове и дежурства;
5) одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или која
се налази у просторијама које одржавају;
6) пријављују оштећење и кварове на инсталацијама, инвентару и
другој опреми секретару школе,
7) чувају опрему, уџбенике и одећу ученика док су у школи;
8) обавља послове у вези са организовањем школских свечаности;
9) чисти снег и лед око Школске зграде, у сарадњи са домаром;
8) обављају и друге послове по налогу секретара и директора
школе, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и
уговором о раду.
Услови:
- За обављање послова радног места спремачице може се
засновати радни однос са лицем које испуњава опште услове за пријем
у радни однос и које је стекло I степен стручне спреме.
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V ОСТАЛИ УСЛОВИ
Члан 25.
1. Стручни испит
Стручни испит се утврђује као услов за самостално обављање
послова
и радних задатака за које постоји обавеза прописана
законом и другим прописима.
На полагање стручног испита, као услов за рад, обавезни су:
1. директор школе, наставници и стручни сарадници;
2. секретар школе;
3.шеф рачуноводства;
4. лице задужено за противпожарну заштиту;
5. лице задужено за заштиту на раду;
2.Психофизичке способности
Сви радници школе подлежу претходном лекарском прегледу, који
се врши приликом избора , односно распоређивања и по потреби
периодичном-пре почетка школске године.
3.Општи услови
Сви радници морају испуњавати опште услове за заснивање радног
односа утврђене Законом и подзаконским актима.
VI Прелазне и завршне одредбе
Члан 26.
На радна места предвиђена овим Правилником могу се примити на
рад и распоређивати само радници који испуњавају услове
наведене истим Правилником.
Члан 27.
Радници који су затечени на раду у школи на дан ступања на
снагу овог Правилника, а који не испуњавају услове за рад на
појединим радним местима утврђене овим Правилником, могу и
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даље обављати послове на којима су затечени, уз обавезу полагања
стручног испита уколико исти нису положили, а испит је
предвиђен као услов за рад на одређеном радном месту, и уколико
имају услов за полагање истог.
Члан 28.
Распоређивање радника на поједина радна места врши директор
школе у складу са законом.
Члан 29.
Овај Правилник
ступа на снагу
8-ог дана
од дана
објављивања истог на огласној табли Школе.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места донет 12.12.2010. године
Број: 01-219/2015-5
Датум: 15.09.2015.год.
Костојевићи

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
___________________
/Србољуб Јовановић /
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Република Србија
Основна школа „Душан Јерковић“
Број: 01-219/2015-5
Датум: 15.09.2015.год.
Костојевићи 31 254
На основу члана 11.став 3. Правилника о организацији рада
школе и систематизацији радних места, директор, уз прибављену
сагласност Школског одбора, доноси
ОДЛУКУ
О БРОЈУ ИЗВРШИЛАЦА ПО РАДНИМ МЕСТИМА У
МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ЗА
ШКОЛСКУ 2015/16 годину
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
1. Директор

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1

2. Наставник разредне у матичној школи:
3. Наставник разредне наставе у Издвојеним одељењима:
- ИО ЗЛОДОЛ (неподељена школа и предшколци)
- ИО ЗАГЛАВАК (Комбинација четири разреда и
прeдшколци)
- ИО ЈЕЛОВИК ( 3. разред)
- ИО ЈАКАЉ (Комбинација четири разреда)

рад.врем.
1,00

2

2,00

1

1,00

1
1
1

1,00
1,00
1,00

4. Наставник предметне наставе у матичној школи и издвојеним одељењима:
- српски језик
( 94% + 94% ) ................................................... 2
1,88
- енглески језик ( 74,44%+74,44 %)..............................................2
1,48
- руски језик
( 88,89 % ).............................................................1
0,89
- ликовна култура( 50%) .................................................................1
0,50
- музичка култура ( 50%).................................................................1
0,50
- историја ( 55%+ 15% )....................................................................1
0,70
- географија( 60% +10% )................................................................. 1
0,70
- математика (89% + 89%)................................................................2
1,78
- физика ( 60% )...................................................................................1
0,60
- биологија ( 20% + 60% ).....................................................................2
- хемија ( 20%+20 %).............................................................................2
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0,80
0,40

- техничко образовање ( 80% )............................................................1
- физичко васпитање и изабрани спорт( 80%+ 40% ).................. ..2
-информатика и рачунарство ( 10%+ 10%+ 10%)...........................3
- верска настава ( 30%+30% + 10%)...................................................3
- домаћинство ( 5% + 5% ).................................................................... ..2

0,80
1,20
0,30
0,70
0,10

5.Стручни сарадници:
- педагог(0,50)..........................................................................................1
- библиотекар (0,50).......................................................... .....................1

0,50
0,50

6. Радна места ван наставе:
- секретар ( 50% ) .................................................................................1
- шеф рачуноводства ( 50%)................................................................. 1
- домар-школски мајстор(1)...................................................................1
- спремачица – помоћни радник( 1+1+1+1+0,50+0,50) .....................6

0,50
0,50
1,00
5,00

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
_________________
/ Јовановић Србољуб/
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