На основу члана 119.став 1. тачка 1, Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 44.
Статута Школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор Школе за музичке
таленте Ћуприја , на 17. седници одржаној дана 7.6.2019. године донео је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА
Члан 1.
Овим Изменама и допунама Правилника о раду, мења се Правилник о раду
Школе за музичке таленте Ћуприја бр.01-517 од 28.2.2018.године.
Члан 2.
У члану 37. после става 4. додају се ставови 5. и 6. који гласе:
„Запослени има право на увећање зараде по основу учешћа у раду комисија
које формира директор решењем, под условом да исти рад не спада у обавезе
запослених које су предвиђене решењем о 40-о часовној радној недељи, односно
да се рад у наведеним комисијама обавља ван редовног радног времена
запосленог.
Износ накнаде за рад у комисијама из претходног става одређује директор
решењем, узимајући у обзир време проведено на раду у комисији и сложеност
посла, а иста може бити у висини од 3.000,00 динара до 7.000,00 динара у нето
износу. Увећање зараде по основу рада у наведеним комисијама исплаћује се из
сопствених средстава установе.“
Члан 3.
У члану 42. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„За наставнике и васпитаче и друге запослене који по основу налога директора
прате/воде ученике на концерте, наступе, турнеје, такмичења, екскурзије,
излете, и сл. исплаћује се дневница у пуном износу, без обзира на број часова
проведених на службеном путу.“.
Досадашњи ставови 4., 5. и 6. постају ставови 5., 6. и 7.
Члан 4.
Остале одредбе Правилника о раду бр.01-517 од 28.2.2018.год., остају
непромењене.
Члан 5.
Измене и допуне Правилника о раду ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Школе.
Председник Школског одбора
__________________________
Саша Ђорђевић
Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана 14.6.2019.год.
Секретар
__________________

