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На основу члана 126. а у вези члана 154. Став 1.2 и 3. и члана 139. и 140. Закона о основама системаобразовања и васпит·ања("Сл. Гласник РС , бр. 88/2017.10/'201Ч- у даљем тексту 3акон)и члана 53. ("ТаутаОШ“Топлички херојнЖиторађд дел. бр.б93 од 21 .031019. године(у даљем тексту-Статут). Закључка став1. Тачка 32. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање кодкорисника јавних средстава 51 број 112-4351/2019 од 25.априла 2019. године. Република Србија -ВЛАДАзаведеног под пријемним бројем школе 1016 од 08.05.2019. године. директор 0ш*··гопличкихероји" 'Житорађа. доноси:

О Д Л У К У
0 расписивању конкурса на неодређеновреме и то.

1. Пиставник разредне наставе —један извршилац2. Наставник физичког " здравственог васпитања95% нед.иорме - један извршилац

ОбрпзлџжењеЧланом 126.3икона утврђено је одговорност директора школе.Чланом 154. Став! и 2 прописано је да:
Пријем у радни однос на неодређеновреме врши се на основу конкурса који расписуједиректор.Директор доноси одлуку о расписивању конкурса, Кандидати попуњавају пријавни формулар названичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампанимпријавним формуларом достављајуустанови.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је секретарустанове. Комисија има најмање три члана.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овот закона.у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати из става 4. овог члана. који су изабрани у ужи избор. у року од осам дана упућују се на

психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за пословезапошљавањаприменом стандардизованихпоступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос уроку од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом иученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доносирешење () избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговораса кандидатима.Кандидат незадовољанрешењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору. у рокуод осам дана од дана достављањарешења из става 7. овог члана.
Директор о жалби одлучујеу року од осам дана од дана подношења.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица ујавној служби. прегледасву конкурснудокументацију.у складу са законом.
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат. расписујесе нови конкурс у року од осам дана.Решење из става 7. овог члана оглашава се на званичној интернетстранициМинистарства.кадапостане коначно.

С обзиром да у ОШ Топлички хероји“Житорађа постоји потреба за запошљавањем горе наведених раднихместа. а на основу Закључка став 1. Тачка 32. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање идодатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1 12—4351/2019 од 25.априла 2010.године. Република Србија ·ВЛАДА заведеног под пријемним бројем 1016 од 08.05.2019. године. то једиректор на основу законскоговлашћењадонео одлуку као у диспозитиву.
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