
 
 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ 

 

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 159/20), Основна школа „Учитељ Таса“ Ниш објављује јавно, на својој 

интернет презентацији, податке о броју запослених и радно ангажованих лица: 

 

1. Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:  

 

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА  Број извршилаца 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 1 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  0,50 

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ  

ВАСПИТАЧ 3 

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 4 

НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 20 

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ  

Наставник предменте наставе: српски језик 4,75 

Наставник предменте наставе: математика  4,45 

Наставник предменте наставе: енглески језик   4,22 

Наставник предменте наставе: француски језик 0,33 

Наставник предменте наставе: немачки језик 2,00 

Наставник предменте наставе: физика 1,50 

Наставник предменте наставе: хемија 1,00 

Наставник предменте наставе: историја 1,75 

Наставник предменте наставе: географија 1,75 

Наставник предменте наставе: биологија 2,00 

ДЕЛ. БР.   01-117 

ДАТУМ   19.02.2021.год. 



Наставник предменте наставе: техника и технологија 2,00 

Наставник предменте наставе: ликовна култура 1,25 

Наставник предменте наставе: музичка култура   V-VIII 1,25 

Наставник предметне наставе: хор и оркестар 0,05 

Наставник предменте наставе: информатика и рачунарство V-VIII 1,00 

Наставник предменте наставе: физичко и здравствено васпитање 3,00 

Наставник предменте наставе: веронаука    1,00 

Наставник предменте наставе: грађанско васпитање  V-VIII 0,50 

Наставник предметне наставе: чувари природе 0,35 

Наставник предметне наставе: цртање, сликање, вајање 0,05 

Стручни сарадник -педагог 1,00 
Стручни сарадник -психолог 0,50 

Стручни сарадник - библиотекар /нототекар/медијатекар 1 

Стручни сарадник – социјални радник 1 

Секретар  1 

РАДНО МЕСТО ПРАТЕЋИХ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА  

Диоломирани економиста за рачуноводствено-фин.послове 1 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове 1 

РАДНО МЕСТО ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

ПОДРШКЕ 
 

Домар 2,00 

Чистачица 11,80 

УКУПНО: 83 

 

2. Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација: 

На неодређено време у Основној школи „Учитељ Таса“ Ниш укупно је 83 обрачунских 

радника – број извршилаца по прорачуну на пуну норму, следеће квалификационе 

структуре: висока школа 56 , виша школа 7, пети степен 1, средња школа 2, основна школа 

10). 

3. Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација: 

На одређено време у Основној школи „Учитељ Таса“ Ниш укупно је 7 обрачунских 

радника – број извршилаца по прорачуну на пуну норму, следеће квалификационе 

структуре: висока школа 2,87, виша школа 2,33 и основна школа 1,8. 

 

4. Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа): 0. 



 

5. Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било 

ком основу у претходној каледнарској години: 0. 

 

6. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству 

приправника у претходној календарског години: висока школа 2, средња школа 1, нижа 

школа 3. 

 

7. Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у 

оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој каледарској години: 0. 

 

8. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству  

приправника изнад тог процента у текућој каледарској години: 0. 

 

 

Ажурирано: 19. 02. 2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


