
 

На основу члана 24. ст. 2 – 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), члана 99, 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 и 27/2018 – др. Закон, 6/2020 и 129/2021), 

члана 66. став 2. тачка 22) Статута Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ 

Ковин, а у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), директор 

Гимназије и средње стручне школе "Бранко Радичевић“ из Ковина, дана 23.08.2022. године 

донео је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ 

ЗАДАТАКА У ГИМНАЗИЈИ И СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ КОВИНА  

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова дел.бр. 417/1-21 од 

1.09.2021. (усвојен дана 10.09.2021. године, дел.бр. Одлуке 449/4-21), мења се члан 33. тако 

да сада гласи:  

 

„Послове наставника предметне наставе обављају: 

1) наставник српског језика и књижевности..............................................1,889 извршиоца, 

2) наставник енглеског језика.....................................................................1,277 извршиоца, 

3) наставник пословног енглеског језика.....................................................0,15 извршиоца, 

4) наставник немачког језика......................................................................0,444 извршиоца, 

5) наставник латинског..................................................................................0,20 извршиоца, 

6) наставник математике...............................................................................1,945 извршиоца, 

7) наставник физике......................................................................................0,70 извршиоца, 

8) наставник хемије........................................................................................0,60 извршиоца, 

9) наставник биологије...................................................................................0,60 извршиоца, 

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

11) наставник географије...............................................................................0,40 извршиоца, 
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12) наставник економске географије ...........................................................0,10 извршиоца, 

13) наставник музичке културе ....................................................................0,10 извршиоца, 

14) наставник ликовне културе.....................................................................0,20 извршиоца, 

15) наставник рачунарства и информатике..................................................0,90 извршиоца, 

16) наставник пословне информатике..........................................................0,40 извршиоца, 

17) наставник физичког и здравственог васпитања.....................................0,40 извршиоца 

18) наставник физичког васпитања...............................................................0,60 извршиоца, 

19) наставник пословне економије................................................................0,40 извршиоца, 

20) наставник принципа економије................................................................0,30 извршиоца, 

21) наставник рачуноводства..........................................................................1,30 извршиоца, 

22) наставник пословне кореспонденције и комуникације...........................0,40 извршиоца, 

23) наставник предузетништва ........................................................................0,20 извршиоца, 

24) наставник статистике...............................................................................0,40 извршиоца, 

25) наставник права........................................................................................0,20 извршиоца, 

26) наставник банкарства...............................................................................0,20 извршиоца, 

27) наставник маркетинга..............................................................................0,10 извршиоца, 

28) наставник економског пословања..........................................................0, 978 извршиоца, 

29) наставник јавних финансија....................................................................0,10 извршиоца, 

30) наставник социологије …………………………………….....................0,20 извршиоца, 

31) наставник филозофије...............................................................................0,25 извршиоца,  

32) наставник верске наставе...........................................................................0,45 извршиоца, 

33) наставник грађанског васпитања..............................................................0,45 извршиоца, 

34) наставник психологије...............................................................................0,10 извршиоца, 

35) наставник рачунарске графике и мултимедија.......................................0,20 извршиоца, 

36) наставник програмирања..........................................................................0,563 извршиоца, 

37) наставник основа електротехнике...........................................................0,50 извршиоца, 

38) наставник практичне наставе...................................................................0,20 извршиоца, 

39) наставник електронике ............................................................................ 0,25 извршиоца, 

40) наставник веб дизајна .............................................................................. 0,20 извршиоца, 

41) наставник база података .......................................................................... 0,25 извршиоца,  

42) Наставник изборних програма: 

- Појединац, група, друштво..................................................................0,15 извршиоца,  

- Језик, медији и култура........................................................................0,05 извршиоца, 

- Уметност и дизајн................................................................................0,10 извршиоца, 

- Религије и цивилизације......................................................................0,40 извршиоца,  

- Методологија научног истраживања...................................................0,40 извршиоца, 

- Национална економија..........................................................................0,20 извршиоца,  

- Електронско пословање .......................................................................0,20 извршиоца,  

 

Укупно............................................................................................................21,296 извршиоца.“ 

 

 

 

Члан 2. 

Прилог број 1, замењује се новим прилогом број 1 - Списак систематизованих 

радних места у Гимназији и средњој стручној школи „Бранко Радичевић“ Ковин са бројем 

извршилаца у школској 2022/2023. години. 



Члан 3. 

Прилог број 2, замењује се новим прилогом број 2 – Списак запослених са 

процентом ангажовања за школску 2022/2023. годину.  

Члан 4. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова се истиче на огласној табли Гимназије и средње стручне школе 

„Бранко Радичевић“ 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 Школе. 

Директор Школе  

     

________________________ 

             Ђорђе Анђелков 

 

 

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

и систематизацији послова и радних задатака дао сагласност одлуком дел.бр. 494/4-22 од 

13.09.2022. године , која је његов сасатавни део.  

 Председник Школског одбора 

 

__________________________ 

                         Младен Косовац 

 

Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе дана_______________године , 

а ступио је на снагу дана ____________________ године.  

Секретар Школе 

 

  ________________________ 

          Бисера Недељковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 1 

Списак систематизованих радних места у Гимназији и средњој стручној школи „Бранко 

Радичевић“ Ковин са бројем извршилаца у школској 2022/2023. години: 

1) директор.....................................................................................................1,00 извршилац, 

2) психолог.....................................................................................................1,00 извршилац, 

3) библиотекар...............................................................................................0,50 извршиоца, 

4) секретар...................................................................................................0,50 извршиоца, 

5) шеф рачуноводства..................................................................................0,50 извршиоца, 

6) наставник српског језика и књижевности..............................................1,889 извршиоца, 

7) наставник енглеског језика....................................................................1,277 извршиоца, 

8) наставник пословног енглеског језика.....................................................0,15 извршиоца, 

9) наставник немачког језика......................................................................0,444 извршиоца, 

10) наставник латинског..................................................................................0,20 извршиоца, 

11) наставник математике...............................................................................1,945 извршиоца, 

12) наставник физике......................................................................................0,70 извршиоца, 

13) наставник хемије........................................................................................0,60 извршиоца, 

14) наставник биологије...................................................................................0,60 извршиоца, 

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

16) наставник географије...............................................................................0,40 извршиоца, 

17) наставник економске географије ...........................................................0,10 извршиоца, 

18) наставник музичке културе ....................................................................0,10 извршиоца, 

19) наставник ликовне културе.....................................................................0,20 извршиоца, 

20) наставник рачунарства и информатике..................................................0,90 извршиоца, 

21) наставник пословне информатике..........................................................0,40 извршиоца, 

22) наставник физичког и здравственог васпитања.....................................0,40 извршиоца 

23) наставник физичког васпитања...............................................................0,60 извршиоца, 

24) наставник пословне економије................................................................0,40 извршиоца, 

25) наставник принципа економије................................................................0,30 извршиоца, 

26) наставник рачуноводства..........................................................................1,30 извршиоца, 

27) наставник пословне кореспонденције и комуникације...........................0,40 извршиоца, 

28) наставник предузетништва ........................................................................0,20 извршиоца, 

29) наставник статистике...............................................................................0,40 извршиоца, 

30) наставник права........................................................................................0,20 извршиоца, 

31) наставник банкарства...............................................................................0,20 извршиоца, 

32) наставник маркетинга..............................................................................0,10 извршиоца, 

33) наставник економског пословања..........................................................0, 978 извршиоца, 

34) наставник јавних финансија....................................................................0,10 извршиоца, 

35) наставник социологије …………………………………….....................0,20 извршиоца, 

36) наставник филозофије...............................................................................0,25 извршиоца,  

37) наставник верске наставе...........................................................................0,45 извршиоца, 

38) наставник грађанског васпитања..............................................................0,45 извршиоца, 

39) наставник психологије...............................................................................0,10 извршиоца, 

40) наставник рачунарске графике и мултимедија.......................................0,20 извршиоца, 

41) наставник програмирања..........................................................................0,563 извршиоца, 

42) наставник основа електротехнике...........................................................0,50 извршиоца, 

43) наставник практичне наставе...................................................................0,20 извршиоца, 

44) наставник електронике ............................................................................ 0,25 извршиоца, 

45) наставник веб дизајна .............................................................................. 0,20 извршиоца, 



46) наставник база података .......................................................................... 0,25 извршиоца,  

47) Наставник изборних програма: 

- Појединац, група, друштво..................................................................0,15 извршиоца,  

- Језик, медији и култура........................................................................0,05 извршиоца, 

- Уметност и дизајн................................................................................0,10 извршиоца, 

- Религије и цивилизације......................................................................0,40 извршиоца,  

- Методологија научног истраживања...................................................0,40 извршиоца, 

- Национална економија..........................................................................0,20 извршиоца,  

- Електронско пословање .......................................................................0,20 извршиоца,  

 

46) домар................................................................................................................1,00 извршилац, 

47) чистачица.........................................................................................................3,4 извршиоца, 

Укупно.............................................................................................................29,196 извршиоца. 

 

 

 

Прилог 2 

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ СА ПРОЦЕНТОМ АНГАЖОВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО ПРОЦЕНАТ 

АНГАЖОВАЊА 

Валентина Јелић Наставник српског 

језика и књижевности 

100% 

 

Оља Љубоја 

Наставник српског 

језика и књижевности, 

наставник изборног 

програма – уметност и 

дизајн 

 

98,89% 

Мелина Ђирић 

Досковић 

Наставник 

енглеског језика и 

наставник пословног 

енглеског језика 

126,67% 

Бојана Чобељић Наставник 

немачког језика 

44,44% 

Јелена Антонијевић Наставник 

латинског језика, 

наставник енглеског језика 

и наставник пословног 

енглеског језика и  

наставник изборног 

 

 

41,11% 



програма – језик, медији и 

култура 

Љиљана Петровић Наставник 

математике 

105,55% 

Валентина Крецуљ Наставник 

математике, наставник 

информатике и наставник 

пословне информатике 

128,89% 

Александар Крчуљ Наставник физике 70% 

Драгана 

Анђелковић Манић 

Наставник хемије 60% 

Бранкица 

Стојковић 

Наставник 

биологије 

60% 

 

Живка Чернох 

Наставник 

историје, Наставник 

изборног програма - 

религије и цивилизације 

 

100% 

 

Сандра Ћосић 

Наставник 

географије и наставник 

изборног програма - 

религије и цивилизације 

 

50% 

Теодор Књегињић Наставник 

географије и наставник 

економске географије 

 

30% 

 

Виолета Помар Наставник музичке 

културе  

10% 

Милица Ускоковић Наставник ликовне 

културе 

20% 

 

Даниел Зарија 

Наставник 

физичког и физичког и 

здравственог васпитања 

 

100% 

 

 

Младен Косовац 

Наставник 

рачунарства и 

информатике, наставник 

пословне информатике, 

наставник рачунарске 

графике и мултимедија, 

 

 

115% 



наставник програмирања и 

наставник веб дизајна 

 

 

 

Дарко Мариновић 

Наставник 

рачунарства и 

информатике, наставник 

пословне информатике, 

наставник програмирања и 

наставник база података  

 

 

91,3% 

 

Синиша Ћулафић 

Наставник основа 

електротехнике, наставник 

практичне наставе, 

наставник електронике и 

наставник рачунарства и 

информатике 

 

 

100% 

 

 

 

Марина Перовић 

 

Наставник 

наставник пословне 

економије, наставник 

економског пословања,  

наставник статистике и 

наставник банкарства 

 

 

125,75 % 

 

Драгана Држајић 

Наставник 

рачуноводства и 

наставник пословне 

економије 

 

122,6% 

 

 

Марија Стојановић 

Наставник 

рачуноводства, наставник 

пословне економије, 

наставник банкарства, 

наставник принципа 

економије и наставник 

маркетинга, наставник 

јавних финансија 

 

 

 

129,45% 

 

 

Јелена Ђерић 

Наставник 

социологије, наставник 

грађанског васпитања и 

наставник изборних 

програма – појединац, 

група, друштво и 

методологија научног 

истраживања 

 

 

 

100% 



 

Роберт Тот 

 

Наставник права  

 

20% 

 

Бојана Шубатовић 

Наставник 

филозофије  

 

25% 

Дејан Костић Наставник верске 

наставе 

45% 

Луција Мариновић Наставник 

психологије 

10% 

 

Бисера Недељковић 

Наставник 

пословне кореспонденције 

и комуникације и 

наставник предузетништва 

 

60% 

Тамара Обућина Наставник 

изборних програма -

национална економија и 

електронско пословање  

 

40% 

УКУПНО  2.129,65% 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО ПРОЦЕНАТ 

АНГАЖОВАЊА 

Ђорђе Анђелков Директор 100% 

Тамара Обућина Шеф рачуноводства  50% 

Бисера Недељковић Секретар,  50% 

Дарко Мариновић Стручни сарадник - 

библиотекар 

30% 

Љиљана Петровић Стручни сарадник - 

библиотекар 

10% 

Оља Љубоја Стручни сарадник - 

библиотекар 

10% 

Луција Мариновић Стручни сарадник - 

психолог 

100% 

УКУПНО  350% 

 



 

 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО ПРОЦЕНАТ 

АНГАЖОВАЊА 

Драган Петровић домар 100% 

Светлана Петровић чистачица 100% 

Зорка Атанацковић чистачица 100% 

Наталија Врба чистачица 100% 

Тамара Обућина  чистачица 40% 

УКУПНО  440% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


