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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.1111/1 

Дана:20.12.2017. 

К О В И Н 

 

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 

За рад на послу наставника немачког језика као обавезног изборног предмета у 

другом циклусу основног образовања и васпитања за 88,88% 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 

објављеном у Публикацији „Послови“ од 15.11.2017.године, није изабран ниједан 

кандидат. 

 За пријем у радни однос на наведеном послу биће расписан нови конкурс. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 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 члана 154. Закона о основама система образовања и 

васпитања директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин је расписао конкурс за посао 

наставника немачког језика као обавезног изборног предмета у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, за 88,88% 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 посао наставника немачког језика као 

обавезног изборног предмета у другом циклусу основног образовања и васпитања за 

88,88% 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, пријавио се само један кандидат и то: Манић Милош из Ковина ул.Трг 

Жарка Зрењанина бр.17 који је завршио основне академске студије првог степена на 

студијском програму туризам и хотелијерство обима 240 бодова ЕСПБ и стекао високо 
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образовање и стручни назив дипломирани економиста на Фалутету за туристички и 

хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум, а током студијама је полагао 

Немачки језик 1. и 2. 

 Конкурсна комисија је утврдила да је пријава благовремена и потпуна, али да 

пријављени кандидат не испуњава 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 који изводе образовно-васпитни 

рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник 

РС“ бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17). 

 Имајући у виду изложене чињенице, конкурсна комисија је одлучила као у изреци 

решења, на основу члана 154. став 11. Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 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:      Председник конкурсне комисије 

1. Кандидату     ____________________________ 

2. а/а         Драгана Михајлов 


