
 

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 88/17 и 27/2018 – др. закон), члана 

66. став 2. тачка 22) Статута Гимназије и економске 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 

економске школе "Бранко Радичевић“ из Ковина, дана 23.03.2021. године донео је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ 

ЗАДАТАКА У ГИМНАЗИЈИ И ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“ ИЗ КОВИНА  

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова дел.бр. 436/4-21 од 15.09.2020 

(усвојен дана 15.09.2020. године , дел.бр. Одлуке 436/4-2020): 

У члану 9. мења се став 4. тако да сада гласи:  

„финансијски и рачуноводствени послови.“ 

Члан 3. 

Члан 13. мења се тако да сада гласи: 

„Финансијске и рачуноводствене послове у Школи обавља шеф рачуноводства.“ 

Члан 5. 

Члан 19. мења се тако што се брише став 2.  

Члан 6. 

Члан 33. мења се тако да сада гласи: 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  

Војводина 

Гимназија и економска школа 

„Бранко Радичевић“  

Kовин 

Цара Лазара 197 

Дел. број 106/1-21 

Ковин, 23.03.2021. 

 

 

 

Тел/Факс  +381 13 742 300 

Web-презентација школе: 

http://www.gimeko.edu.rs/ 

E-mail: 

 gimnazijakovin@yahoo.com 

Жиро рачун: 840-1178660-89 

ПИБ: 101405952 

http://www.gimeko.edu.rs/


„Послове наставника предметне наставе обављају: 

1)наставник српског језика и књижевности.................................................1,94 извршиоца, 

2)наставник енглеског језика.........................................................................1,50 извршиоца, 

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

4)наставник немачког језика.....................................................................0,6667 извршиоца, 

5)наставник француског језика.................................................................0,1111 извршиоца, 

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

7)наставник математике.................................................................................2,00 извршиоца, 

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

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

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

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

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

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

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

15) наставник ликовне културе.....................................................................0,15 извршиоца, 

16) наставник рачунарства и информатике..................................................0,95 извршиоца, 

17) наставник пословне информатике..........................................................0,60извршиоца, 

18)наставник физичког васпитања ..............................................................1,00 извршиоца, 

19) наставник основа економије....................................................................0,20 извршиоца, 

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

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

22) наставник економије................................................................................0,10 извршиоца, 

23) наставник рачуноводства...................................................................1,24175 извршиоца, 

24) наставник пословне коресподенције и комуникације..........................0,40 извршиоца, 

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

26)наставник уставног и привредног права.................................................0,20 извршиоца, 

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

28) наставник монетарне економије и банкарства......................................0,20 извршиоца, 

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

30) наставник економског пословања.......................................................0,4315 извршиоца, 

31) наставник предузетништва......................................................................0,10 извршиоца, 

32) наставник пословно административне обуке..................................0,54175 извршиоца, 

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

33) наставник обвавезног изборног предмета – реторика..........................0,10 извршиоца, 

34)наставник социологије и социологије са правима грађана...................0,30 извршиоца, 

наставник устава и права грађана.................................................................0,05 извршиоца, 

35)наставник филозофије...............................................................................0,35 извршиоца, 

наставник логике са етиком...........................................................................0,10 извршиоца, 

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

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

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

39) Наставник изборних програма: 

Појединац, група, друштво............................................................................0,20 извршиоца,  

Језик, медији и култура..................................................................................0,10 извршиоца, 

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

Савремене технологије...................................................................................0,20 извршиоца, 

Религије и цивилизације................................................................................0,20 извршиоца,  

Укупно.....................................................................................................19,6828 извршиоца.“ 



 

 

 

Члан 7. 

Члан 36. мења се тако да сада гласи: 

„Послове стручног сарадника - психолога обавља један извршилац. 

Психолог обавља следеће послове: 

1) доприниоси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-

васпитног рада; 

2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-

васпитног рада; 

3) пружа подршку наставницима у планирању, припремању и извођењу свих видова 

образовно-васпитног рада; 

4) пружа помоћ наставницима у праћењу и подстицању напредовања ученика, 

прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, 

креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља 

саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући 

им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и 

професионални развој наставника;  

5) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку 

на наредни ниво образовања или у другу школу; 

6) организује и реализује активности у циљу остваривања додатне подршке учениицма, 

ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости; 

7) координира превентивни рад у школи и пружање подршке ученицима и родитељима за 

примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену адекватних 

васпитних стилова; 

8) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, одосно законским заступницима, 

наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-васпитног 

рада; 

9) ради у стручним тимовима и органима установе; 

10) води прописану евиденцију и педагошку документацију; 

11) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом 

и/или социјалном подршком ученика; 

12) учествује у струирању одељења у Школи на основу процењених индивидуалних 

карактеристика ученика; 

13) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика; 

14) реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, 

локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан 

рад Школе, 

15) учествује у изради прописаних докумената школе; 

16) обавља и друге послове по налогу директора.“ 

 

Члан 8. 

Члану 37. мења се тако да сада гласи:  



„Послове стручног сарадника - библиотекара обавља 0,50 извршиоца. 

Библиотекар обавља следеће послове: 

1) води пословање библиотеке; 

2) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и 

васпитања; 

3) сарађује са наставницима и стручним сарадницима; 

4) ради на издавању књига, приручника, аудио и видео записа; 

5) учествује у организовању и остваривању културне активности школе; 

6) сарађује са матичном библиотеком и стручним институцијама; 

7) предлаже набавку књига, часописа, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује; 

8) учествује у избору одабраних уџбеника са осталим члановима већа; 

9) учествује у раду тимова и органа школе; 

10) води педагошку документацију и евиденцију; 

11) стручно се усавршава; 

12) обавља и друге послове по налогу директора.“ 

 

Члан 9. 

У члану 38. додаје се ст. 1. тако да сада гласи:  

„Послове секретара обавља 0,50 извршиоца.“ 

Члан 10. 

У члану 39. додаје се ст. 1. тако да сада гласи:  

„Послове шефа рачуноводства обавља 0,50 извршиоца.“ 

Члан 11. 

Брише се члан 40. 

Члан 12. 

У члану 41. додаје се ст. 1. тако да сада гласи:  

„Послове домара обавља један извршилац.“ 

Члан 13. 

Брише се члан 42. 

Члан 14. 

У члану 43. додаје се ст. 1. тако да сада гласи:  

„Послове чистачице обавља 3,4 извршилаца.“ 

Члан 15. 

У члану 44. мења се став 3. тако да сада гласи: 



„Саставни део овог правилника је списак систематизованих радних места са процентом 

ангажовања и списак систематизованих радних места запослених за школску 2020/2021. 

годину у Гимназији и економској школи „Бранко Радичевић“ у Ковину.“ 

 

Прилог 1 

Списак систематизованих радних места у Гимназији и економској школи „Бранко 

Радичевић“ Ковин са бројем извршилаца у школској 2020/2021. 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.............................................1,94 извршиоца, 

7) наставник енглеског језика.....................................................................1,50 извршиоца, 

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

4)наставник немачког језика.....................................................................0,6667 извршиоца, 

5)наставник француског језика.................................................................0,1111 извршиоца, 

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

7)наставник математике.................................................................................2,00 извршиоца, 

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

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

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

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

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

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

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

15) наставник ликовне културе.....................................................................0,15 извршиоца, 

16) наставник рачунарства и информатике..................................................0,95 извршиоца, 

17) наставник пословне информатике..........................................................0,60извршиоца, 

18)наставник физичког васпитања ..............................................................1,00 извршиоца, 

19) наставник основа економије....................................................................0,20 извршиоца, 

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

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

22) наставник економије................................................................................0,10 извршиоца, 

23) наставник рачуноводства...................................................................1,24175 извршиоца, 

24) наставник пословне коресподенције и комуникације..........................0,40 извршиоца, 

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

26)наставник уставног и привредног права.................................................0,20 извршиоца, 

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

28) наставник монетарне економије и банкарства......................................0,20 извршиоца, 

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

30) наставник економског пословања.......................................................0,4315 извршиоца, 

31) наставник предузетништва......................................................................0,10 извршиоца, 

32) наставник пословно административне обуке..................................0,54175 извршиоца, 

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

33) наставник обвавезног изборног предмета – реторика..........................0,10 извршиоца, 

34)наставник социологије и социологије са правима грађана...................0,30 извршиоца, 



наставник устава и права грађана.................................................................0,05 извршиоца, 

35)наставник филозофије...............................................................................0,35 извршиоца, 

наставник логике са етиком...........................................................................0,10 извршиоца, 

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

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

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

39) Наставник изборних програма: 

Појединац, група, друштво............................................................................0,20 извршиоца,  

Језик, медији и култура..................................................................................0,10 извршиоца, 

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

Савремене технологије...................................................................................0,20 извршиоца, 

Религије и цивилизације................................................................................0,20 извршиоца,  

40) домар..........................................................................................................1,00 извршилац, 

41) чистачица....................................................................................................3,4 извршиоца, 

Укупно.....................................................................................................27,5828 извршиоца. 

 

 

 

Прилог 2 

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ СА ПРОЦЕНТОМ АНГАЖОВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 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 реторике 

 

104% 

 

Ивана Бобић 

Наставник 

енглеског језика, 

наставник пословног 

енглеског језика 

 

65% 

Мелина Ђирић 

Досковић 

Наставник 

енглеског језика 

100% 

Бранислава 

Драгићевић 

Наставник 

немачког језика 

66,67% 



Јелена Јаџић Наставник 

француског језика 

11,11% 

Јелена 

Антонијевић 

Наставник 

латинског језика 

20% 

Љиљана 

Петровић 

Наставник 

математике 

100% 

Валентина 

Крецуљ 

Наставник 

математике 

100% 

Александар 

Крчуљ 

Наставник 

физике 

60% 

Драгана 

Анђелковић Манић 

Наставник 

хемије 

60% 

Бранкица 

Стојковић 

Наставник 

биологије 

60% 

 

 

Живка Чернох 

Наставник 

историје, Наставник 

изборних програма – 

Појединац, група, 

друштво и Религије и 

цивилизације 

 

 

100% 

Сандра Ћосић Наставник 

географије и 

наставник економске 

географије 

50% 

Виолета Помар Наставник 

музичке културе и 

наставник уметности и 

дизајна 

20% 

Барбара Хајду Наставник 

ликовне културе 

15% 

 

 

Младен Косовац 

Наставник 

рачунарства и 

информатике и 

Наставник пословне 

информатике 

 

 

100% 

 

 

 

Дарко 

Мариновић 

Наставник 

рачунарства и 

информатике, 

наставник изборног 

програма – Савремене 

технологије и 

 

 

 

95% 



Наставник статистике 

Даниел Зарија Наставник 

физичкогваспитања 

100% 

 

 

 

 

Марина Перовић 

Наставник ПАО, 

Наставник основа 

економије, Наставник 

пословне економије, 

Наставник принципа 

економије, наставник 

економије, наставник 

предузетништва и 

наставник економског 

пословања 

 

 

 

 

122,6 % 

 

 

Драгана Држајић 

Наставник 

рачуноводства, 

наставник јавних 

финансија и наставник 

пословне економије 

 

 

119,45% 

 

 

 

 

 

Марија 

Стојановић 

Наставник 

економског 

пословања, наставник 

ПАО, наставник 

рачуноводства, 

наставник пословне 

економије, наставник 

основа економије, 

наставник монетарне 

економије и 

банкарства и 

наставник принципа 

економије 

 

 

 

 

 

119,45% 

Тања Хајду Наставник 

монетарне економије и 

банкарства 

10% 

 

 

 

 

 

Јелена Ђерић 

Наставник 

социологије и 

социологије са 

правима грађана, 

наставник устава и 

уставног права, 

наставник грађанског 

 

 

 

 

 

100% 



васпитања и наставник 

изборних програма – 

Појединац, група, 

друштво и Језик, 

медији и култура 

 

Роберт Тот 

Наставник 

уставног и привредног 

права и наставник 

права 

 

30% 

 

Бојана 

Шубатовић 

Наставник 

филозофије и 

наставник логике са 

етиком 

 

45% 

Дејан Костић Наставник 

верске наставе 

45% 

Луција 

Мариновић 

Наставник 

психологије 

10% 

 

Бисера 

Недељковић 

Наставник 

пословне 

коресподенције и 

комуникације 

 

40% 

УКУПНО  1968,28% 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

РАДНО МЕСТО ПРОЦЕНАТ 

АНГАЖОВАЊА 

Ђорђе Анђелков Директор 100% 

Благица Крстић Шеф 

рачуноводства  

50%  

Бисера 

Недељковић 

Секретар, 

библиотекар 

60% (50% + 

10%) 

Ивана Бобић Стручни 

сарадник - 

библиотекар 

35% 

Дарко 

Мариновић 

Стручни 

сарадник - 

библиотекар 

5% 

Луција 

Мариновић 

Стручни 

сарадник - психолог 

100% 




