OСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Дел.бр.1114/1
Дана: 20.12.2017.
КОВИН

На основу члана 152. став 4. и члана 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

I На посао спремачице, за 30% радног времена на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа на неодређено време за попуњавање слободног радног
места, а најдуже до 31.8.2018.године, по конкурсу за пријем у радни однос објављеном
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, од 15.11.2017.године,
изабрана је Tрипковић Хајналка са завршеном основном школом и стручном
оспособљеношћу за занимање сервирка из Ковина ул.Утринска бр.12.

II По коначности ове одлуке, изабрани кандидат ће засновати радни однос
закључењем уговора о раду.
III Решење ће бити оглашено на заничној интернет страници Министарства,
односно школе (ако не буде постојала могућност оглашавања на интернет страници
Министарства) када постане коначно.
Образложење:

На основу налога просветног инспектора датог у Записнику о редовном
инспeкцијском 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 члана 154. Закона о основама система образовања и
васпитања директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је расписао конкурс за посао
спремачице, за 30% радног времена на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа на неодређено време за попуњавање слободног радног места, а
најдуже до 31.8.2018.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 спремачице, за 30%
радног времена на одређено време до добијања сагласности надлежног органа на
неодређено време за попуњавање слободног радног места, а најдуже до
31.8.2017.године, пријавио се само један кандидат, и то:
1. Трипковић Хајналка из Ковина ул.Утринска бр.12 са завршеном основном
школом и стручном оспособљеношћу за занимање сервирка.
Конкурсна комисија је прегледом конкурсне документације утврдила да је
пријава Трипковић Хајналке благовремена, те да ова кандидаткиња испуњава услове
конкурса и у погледу степена и врсте образовања и у погледу тражене конкурсне
документације.
1

Кандидата Трипковић Хајналку која у потпуности испуњава услове конкурса и
која је ушла у ужи избор конкурсна комисије је упутила на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Након добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима од Националне службе за
запошљавање Филијала Панчево, конкурсна комисија је обавила разговор са Трипковић
Хајналком дана 20.12.2017.године и након тога, узимајући у обзир резултат
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима и чињеницу да ова
кандидаткиња у потпуности испуњава услове конкурса, донела решење као у изреци
под I.
По коначности овог решења изабрани кандидат ће засновати радни однос
закључењем уговора о раду, како стоји у ставу II изреке решења.
Чланом 154. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања
предвиђено је да се решење о избору кандидата оглашава на званичној интернет
страници Министарства када постане коначно. Како та могућност још увек не постоји,
а у циљу сходне примене овог члана закона, решење ће по коначности бити оглашено
или на званичној страници Министарства (ако буде било могуће), или на званичној
интернет страници школе како стоји у ставу III изреке решења.
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 решењa
директора.
Доставити:
1. Кандидату
2. а/а

Председник конкурсне комисије
____________________________
Драгана Михајлов
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