
 

На основу члана 30. Закона о запосленима у јавним службама ("Службени гласник 

РС", бр.113/2017), члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 

54/09 и 32/13, 75/14 и 113/17), члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18- др.закон, 10/19 и 

6/20, у даљем тексту: Закон) и Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и 

другим организацијама у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 81/17, 6/18 и 

43/18, у даљем тексту: Каталог), члана 56. Статута Школе за музичке таленте у 

Ћуприји, директор Школе за музичке таленте у Ћуприји (у даљем тексту: Школа),  

дана  28.10.2020.године, донео је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 
 

Члан 1. 

             Овим Изменама и допунама, мења се Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр.01-1549 од 

24.8.2020.године. 

 

Члан 2. 

             У члану 9. Правилника бришу се речи: “/директор установе ученичког 

стандарда“ 

Члан 3. 

 

          У Правилнику се брише наслов одељка 1.1. : „Директор школе/директор 

установе ученичког стандарда“, а уместо њега уписује се : “Директор установе“ 

 

Члан 4. 

 

          У истом правилнику, мења се члан 10. Правилника, који сада гласи: 

“Директор установе руководи радом Школе“ 

 

Члан 5. 

         

          У члану 20. став 1), уместо речи:“Послове директора обавља 0,5 

извршиоца.“, уписују се речи: :“Послове директора обавља 1 извршилац.“ 

У истом члану брише се став 2), а ставови 3) до 30) постају ставови 2) до 28). 

 

                                                                 Члан 6. 

 

         Остале одредбе Правилника о организацији и систематизацији радних места  

бр. 01- 1549 од 24.8.2020..год., остају непромењене. 

 

 

                                                                 

 



                                                              Члан 7 

 

          

Након добијања сагласности од Школског одбора Измене и допуне се истичу на 

огласну таблу. 

Школски одбор је дао сагласност одлуком број 01-108 од 21.01.2021.године, која је 

његов саставни део. 

председник ШО 

                                                                                                                  Саша Ђорђевић 

 

 

Члан 8. 

Осмог дана од дана објављивања на огласној табли Измене и допуне ступају на 

снагу. 

Измене и допуне су објављене на огласној табли Школе дана 25.01.2021. године, а 

ступио је на снагу дана 02.02.2021.године. 

 

Члан 9. 

Измене и допуне су заведене под деловодним бројем 01-2190 од  28.10.2020.године. 

 

Директор Школе                                                                                Секретар Школе 

  Данијела Јовић                                                                              Мирјана Паунковић 

 

 

 

 


