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На основу члана по,. 2 у вези члана 154. Став 1.2 и 3. и члана 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпит·ања(“Сл. Гласник РС“. бр. 88/2017.10/2019- у даљем тексту Закон)»! члана 53. (Јтауга
ОШ“Топлички хероји “Житорађа дел, брдо?» од 21.03.2019. годинс(у дшвем тексту-Статут). Закључка став
1. Тачка 32. Комисије за давање сагласности за ново запкннљавање и додатно радно анга' овање код
корисника јавних средстава 51 број:112←8526/2019 од 28,августа 2019, године. Република Србија ВЛАДА
О1П“Топлички
бројем школе 2402 од 09.09.2019. године. директор
заведеног под пријемним
хероји“Жи горађа, доноси:
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о расписивању конкурса на неодређено време
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Обри тлажењи

Чланом 1263акона утврђена је одговорност директора школе.
Чланом 154, Став] и 2 прописано је да:
Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује директор.
директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавии формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документаииј . заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је секретар
установе, Комисија има најмање три члана.
Комисија утврђује испуњенсст услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овог 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 послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Кандидат незадовољан решењем () изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору. у року
од осам дана од дана достављањарешења из става 7. овог члана.
Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да. под надзором овлашћеног лица у
јавној служби. прегледа сву конкурсну документацију. у складу са законом.
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат. расписује се нови конкурс у року од осам дана.
Решење из става 7. овог члана оглашава се на званичној интернет страници Министарства, када
ио ане коначно.
С обзиром да у ОШ"Топ.1ички .хероји"Житорађа постоји потреба за заношљавањсм горе наведених радних
места. а на основу Закључка став 1. Тачка 32. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-4351/2019 од 25.анрила 2019.
године. Република Србија ·ВЈ1АЛА,/„ заведеногдм иријемним бројем што од 08.05.2019. године. то је
директор на основу законског онл ић'ењв д' неод одуку као у испозитиву.
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