
ОШ „Иван Милутиновић“ 

С у б о т и ц а 

Број:01-327/2 

Датум:09.07.2020. година 

На основу члана 154. ст. 4. и 11. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19 и 6/20.), Конкурсна комисија ОШ „Иван 

Милтиновић“ (у даљем тексту: Школа), одлучујући по конкурсу за пријем у радни однос, 

једногласно доноси:  

 Р Е Ш Е Њ Е 

На радно место наставника математике на хрватском наставном језику, на неодређено време, с 

пуним радним временом један извршиоц, по Kонкурсу за пријем у радни однос објављеном у 

Листу „Послови“, од 24.06.2020. године, није изабран ниједан кандидат. 

За пријем у радни однос на наведенoм раднoм месту биће расписан нови конкурс у року од осам 

дана од дана коначности Решења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Према одредби члана 154. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања Конкурсна 

комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. у року од 

осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Ставом 11. истог члана прописано је да се, ако по 

конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује нови конкурс у року од осам дана. 

На конкурс за пријем у радни однос на радно место наставник математике на хрватском наставном 

језику, на неодређено време, с пуним радним временом, један извршиоц, пријавио се један 

кандидат: 

1. Јелена Видаковић Мукић – дипломирани професор математике. 

Конкурсна комисија прегледала је пријаву на конкурс и утврдила да је пријава благовремена и 

потпуна. 

Кандидат Јелена Видаковић Мукић не испуњавају услов конкурса у погледу стручне спреме.  

Имајући у виду изложене чињенице, одлучено је као у изреци Решења. 

 

Упутство о правном средству  

Кандидат незадовољан Решењем има право да на њега изјави жалбу директору Школе у року од 8 

дана од дана достављања Решења. Ако директор не одлучи о жалби у року од 8 дана, кандидат има 



право да у року од 30 дана од истека рока за одлучивање по жалби поднесе тужбу Основном суду 

у Суботици. 

 

Председник Конкурсне комисије  

 ____________________________________ 

     Ксенија Бошњак 

 
 

 



npaBo Aa y polry oA 30 AaHa oA ucTeka poKa 3a oAryqxBarle no xtur6E no,qHece IDr6y OcHoBHoM cyAy
y Cy6orrllu.

IIpenceAHuK KOMUCllje

KceH[ja BolxtlaK


