OСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Дел.бр.1110/1
Дана: 20.12.2017.
КОВИН
На основу члана 152. став 4. и 154. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17), конкурсна комисија Основне школе
„Joван Јовановић Змај“ Ковин (у даљем тексту:Школа) именована Решењем директора
дел.бр.910/1 од 3.11.2017.године, одлучујући по конкурсу за пријем у радни однос,
доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е
На посао наставника биологије, за 40% радног времена на одређено време до
повратка одсутног запосленог, а најдуже до 30.11.2017.године, по конкурсу за пријем у
радни однос објављеном у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“,
од 15.11.2017.године, није изабран ниједан кандидат пошто је престала потреба за
попуњавањем овог радног места.
Образложење:
На основу налога просветног инспектора датог у Записнику о редовном
инспекцијском надзору у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин број 614-19/2017-IV oд
26.10.2017.године (дел.бр.школе 879/1 од 27.10.2017.године), а сходном применом
одредаба члана 152. став 4. и члан 154. Закона о основама система образовања и
васпитања директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је расписао конкурс за посао
наставника биологије, за 40% радног времена на одређено време до повратка одсутоге
запосленог, а најдуже до 30.11.2018.године, који је био објављен у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“ дана 15.11.2017.године и отворен 15
дана од дана објављивања. За спровођење конкурса Решењем дел.бр.910/1 од
3.11.2017.године директор је образовао трочлану комисију у саставу: Драгана Михајлов,
секретар школе, Лучија Трифуновић, стручни сарадник-педагог и Јелица Петковић,
наставник разредне наставе.
На конкурс за пријем у радни однос за обављање посла наставника биологије, за
40% радног времена на одређено време до повратка одсутног запосленог, а најдуже до
30.11.2017.године, пријавило се четири кандидата, и то:
1.
Тошић Сања, по образовању дипломирани биолог из Ковина
ул.Ватрогасна бр.2/14,
2.
Петровић Александар, по образовању дипломирани биолог из Београда
ул.Браће Јерковић бр.191/2,
3.
Јеремић Драгица по образовању дипломирани биолог из Лугавчине
ул.Зорина бр.6 и
4.
Никић Никола по образовању дипломирани биолог из Рашке ул.Нова
шеснаеста бр.15.
Конкурсна комисија је прегледом конкурсне документације утврдила да су све
пријаве благовремене и да сва четири кандидата испуњавају услове конкурса у погледу
степена и врсте образовања у складу са чланом 140. Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“
бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), међутим само кандидати Тошић Сања и
Петровић Александар испуњавају услове конкурса и у погледу тражене конкурсне
документације. Кандидат Јеремић Драгица није поднела извод из казнене евидинције о
неосуђиваности, већ само доказ да је исти затражила, док је кандидат Никић Никола
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поднео уверење о држављанству старије од 6 месеци, а у конкурсу стоји да исто не сме
бити старије од 6 месеци и уместо извода из казнене евиденције о неосуђиваности из
МУП-а поднео је уверење из суда да против њега није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага. Доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европских системом преноса бодова, односно о положеним испитима из педагогије и
психологије или положеном испиту за лиценцу поднели су сви кандидати, што иначе
није услов за заснивање радног односа, већ се мора стећи у року року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу (осим
за кандидате који су већ положили испит за лиценцу).
За наведено радно место није вршен избор кандидата из разлога што је престала
потреба за попуњавањем овог радног места, пошто се одсутна запослена вратила са
неплаћеног одсуства, па је конкурсна комисија донела решење као у изреци.
Упутство о правном средству:
Кандидат незадовољан овим решењем има право да против њега поднесе жалбу
директору школе у року од 8 дана од дана достављања решења. Ако директор не одлучи
о жалби у року од 8 дана од дана подношења, кандидат може поднети жалбу школском
одбору у року од 15 дана од дана истека рока за доношење решења директора.
Доставити:
1. Кандидатима 1-4.
2. а/а

Председник конкурсне комисије
____________________________
Драгана Михајлов
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