
 

 

Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА“ 

Ниш, Радних бригада 28. 

Број: 610-144/3-2022-01 

Датум: 21.09.2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) и члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 - у даљем тексту: Закон), члана 

24. 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 30. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 95/18, 

86/19 и 157/20), члана 70. став 1. тачка 1) и члана 141. став 2. тачка 20) Статута Основне школе „Ћеле-кула“, Ниш (дел. 

бр. 610-99/9-52-2022-04 од 05.04.2022. године – у даљем тексту: Статут), директор Основне школе „Ћеле-кула“, Ниш, 

дана 21.09.2022. године донео је 

 

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

OСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЋЕЛЕ-КУЛА“, НИШ 

Члан 1. 

У члану 69. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ћеле-кула“, 

Ниш у табели Табеларни преглед радних места са бројем извршилаца у школској 2022/2023. години мења се 

број извршилаца на радном месту наставника у продуженом боравку и уместо 2 уписује се 3, а на основу 

Сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Број: 610-00-0002/2022 -07 од 09.9.2022. 

године, заведена у Основној школи „Ћеле-кула“, Ниш дел. бр. 01-153/3-2022 од 21.09.2022. године) да у 

школској 2022/2023. години Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш формира још једну нову групу продуженог 

боравка, тако да се у табели Табеларни преглед радних места са бројем извршилаца у школској 2022/2023. 

години брише: 
 

РАДНА МЕСТА 

 

број извршилаца 

пуно радно време непуно радно време 

Продужени боравак 2 200   

УКУПНО:                 30 12,56 

И уписује: 

 

РАДНА МЕСТА 

 

број извршилаца 

пуно радно време непуно радно време 

Продужени боравак 3 300   

УКУПНО:                 31 12,56 

 

Члан 2. 

Измене Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ћеле-кула“, Ниш 

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
Директор Школе 

 

_____________________ 

Владимир Ристић 

 

Репрезентативни синдикати Школе дали сагласност дана 22.09.2022. године 

 

Председник репрезентативног Синдиката 

 

_________________________ 

  Драгана Милошевић 

 

Председник репрезентативног Синдиката 

 

_________________________ 

Мирослав Савић 



 

 

Школски одбор дао сагласност, деловодни број 610-_______________--2022-04 од 22.09.2022. године. 

  

Председник Школског одбора 

 

________________________ 

Мирјана Василев 

 

Измене Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ћеле-кула“, Ниш су 

заведене под деловодним бројем: 610-144/3-2022-01, објављене на огласној табли Школе дана 22.09.2022. године. 

 

Секретар Школе 

_________________________ 

Александра Катанић 

 


