
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
  ЗЕМУН, ул. Наде Димић бр.4.
  БРОЈ: 01-1263/1
Датум: 12.09.2014. године

На основу чл. 24. ст. 1. - 3. Закона о раду („Сл. гласник Р.С.“, бр:24/2005, 1/2005, 54/2009, 
32/2013 И 75/2014), у вези члана 110. Закона о изменама и допунама Закона о раду („Сл. гласник 
Р:С.“ Бр:75/2014), члана 41., члана 62. став 3. тачка 16.,   члана 57. став.1. тачка  1.  Закона  о  
основама  система  образовања  и  васпитања  („Службени  гласник Републике Србије“ бр.  
72/2009, 52/2011 и 55/2013.), члана 80. став 3. тачка 16. и члана 64. став 1. тачка 1. Статута
Медицинске школе „Надежда Петровић“ у Земуну, у вези Правилника о наставном плану и 
програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада здравство и 
социјална заштита и Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета 
средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита („Сл. гласник 
Р.С:“ – Просветни гласник бр:7/2014), директор Школе дана  01.09. 2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ у 

ЗЕМУНУ БР: 01-1591 ОД 24.12.2013. године

Чл. 1.

У Правилнику о организацији рада и систематизацији послова Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ у Земуну бр: 01-1591 од 24.12.2013. године, у члану 8. одељак 4.  став 8.  тачка 2. речи 
„музичка уметност“ замњују се речима „музичка култура“.

Члан 2.
У Правилнику о организацији рада и систематизацији послова Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ у Земуну бр: 01-1591 од 24.12.2013. године, у члану 8. одељак 4.  став 8.  тачка 39. се 
брише,  а тачке 40-47 постају тачке 39-46.

Члан 3.
У Правилнику о организацији рада и систематизацији послова Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ у Земуну бр: 01-1591 од 24.12.2013. године, у члану 8. одељак 4.  став 8.  одељак 
„изборни предмети“ тачка 8. се брише а тачке 9-13 постају тачке 8-12.

Члан 4. 
На овај Правилник сагласност даје Школски одбор.



Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

М.П. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

__________________________
                                      РАДИЦА СТОЈАНОВИЋ

На основу члана  57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор је једногласно дао 
сагласност на овај Правилник на седници одржаној дана  12.09.2014. године . 

Овај Правилник објављен је на огласној табли школе дана 12.09.2014. године, а ступио је на 
снагу 19.09.2014. године.


