
На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 70. Статута Школе и
прибављене сагласности Школског одбора дате на седници одржаној дана 14.09.2021. године,
сходно члану 119. ставу 1. тачки 1) истог закона, а у вези са члановима 30. - 32. Закона о
запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017, 95/2018 и 86/2019) и
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
("Службени гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018),  директор доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „23. ОКТОБАР“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији послова у Основној школи „23. октобар“
Сремски Карловци, број 240/2018 од 06.06.2018. године, број 372-1/2018 од 31.08.2018. године, број
687-1/1-2019 од 13.09.2019. године, број 602-5/1-2020 од 15.09.2020. године и број 647-1/1-2020 од
28.09.2020. године у поглављу Наставник предметне наставе, а члан 19. став 2. мења се у делу који
се односи на наставника грађанског васпитања и гласи:

Назив радног
места

Врста образовања Укупна
норма у

%

Број
заослених

Норма
часова у
настави

Наставник
грађанског
васпитања

1) професор разредне наставе,
2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом,
3) професор педагогије,
4) дипломирани педагог, општи смер или смер школске
педагогије,
5) дипломирани школски педагог - психолог,
6) професор психологије,
7) дипломирани психолог, општи смер или смер школске
психологије,
8) дипломирани школски психолог - педагог,
9) дипломирани школско-клинички психолог,
10) дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања,
11) дипломирани педагог,
12) мастер учитељ,
13) мастер педагог,
14) мастер психолог,
15) дипломирани учитељ - мастер,
16) дипломирани психолог - мастер,
17) дипломирани педагог – мастер,
18) лица која испуњавају услове за обављање стручних послова:
социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог;
19) лице које испуњава услове за наставника основне школе;
20) лице које испуњава услове за стручног сарадника основне
школе;
21)  дипломирани филолог опште књижевности и теорије
књижевности;
22) дипломирани музички педагог.
23) професор педагогије,
24) дипломирани педагог, општи смер или смер школске
педагогије,
25) дипломирани школски педагог - психолог,
26) професор психологије,
27) дипломирани психолог, општи смер или смер школске
психологије,
28) дипломирани школски психолог - педагог,
29) дипломирани школско-клинички психолог,
30) лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
страни језик, у складу са правилником којим јме прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
31) дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања,

32) дипломирани педагог,
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33) професор географије,

34) дипломирани географ,
35) лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
српски језик , у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
36) мастер педагог,
37) мастер психолог,
38) мастер филолог,
39) мастер професор језика и књижевности,
40) дипломирани психолог - мастер,
41) дипломирани педагог - мастер,
42) мастер географ,
43) дипломирани географ - мастер,
44) мастер професор географије,
45) лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета
историја, у складу са правилником којим је прописана врста
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
46) лица која испуњавају услове за обављање стручних послова:
социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог,
47) дипломирани географ - просторни планер,
48) лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета
матерњи језик националне мањине, у складу са правилником
којим је прописана врста образовања нставника и стручних
сарадника у основној школи,
49) лице које испуњава услове за извођење наставе из изборног
предмета матерњи јењзик/говор националне мањине са
елементима националне културе, у складу са овим правилником,
50) лице које испуњава услове за наставника основне школе;
51) лице које испуњава услове за стручног сарадника основне
Школе,
52) дипломирани музички педагог,
Лица из члана 2. тачка 1. подтачка 1) и 2) могу да изводе наставу
уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално
стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и
стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред,
односно која су претходно завршила неке од следећих програма:
Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације;
Активна настава кроз ућење; Едукација за ненасиље; Речи су
прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни
клуб; Безбедно дете;Злостављање и занемаривање деце; Здраво
да сте или која имају завршен специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој
високошколској установи.

Члан 2.

У члану 22. став 1. мења се број „0,5“ бројем „1“.

Члан 22. став 2. мења се у делу који се односи на број извршилаца и гласи:

Назив радног
места

Врста образовања Укупна
норма у

%

Број
запослених

Библиотекар 1) дипломирани библиотекар - информатичар,
2) професор, односно дипломирани филолог језика и
књижевности,
3) професор, односно дипломирани филолог за општу
књижевност са теоријом књижевности,
4) професор разредне наставе,
5) професор језика и књижевности, односно књижевности и
језика - смер за библиотекарство,
6)  професор, односно дипломирани филолог књижевности и
језика,
7) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности,
8)  професор српског језика и књижевности,
9) професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу,
10)  професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност,
12) мастер библиотекар - информатичар,
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13)  мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика),
14)  мастер професор језика и књижевности (главни
предмет/профил библиотекарство и информатика);
15) професор југословенских књижевности;
16) дипломирани компаративиста и библиотекар

Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку предвиђеном за његово
доношење.

Измене и допуне овог Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли школе.

Директор школе
Весна Чолић

____________________

Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова заведене су под
деловодбним бројем 582-6/1-2021 од 14.09.2021. године, објављене на огласној табли школе дана
14.09.2021. године, а ступају на снагу дана 22.09.2021. године.

Секретар школе
Станко Гаић

__________________


