
Република Србија  

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ 

Tоплице Милана 2 

Краљево 

Дел. број: 353/1 

19.03.2020. год. 

 

 

На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), Уредбе о мерама за време 

ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20), Одлуке Владе о обустави извођења 

наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа 

предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, 

Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 18.3.2020. године и члана 

100.  Закона  о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 

тумачење), директор школе доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I Због проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, почев од 16.3.2020. 

године, прекида се поступак спровођења Конкурса за пријем у радни однос који је расписан 

одлуком директора школе број 246/1  од 28.2.2020.године, а објављен у листу „ПОСЛОВИ“ 

11.3.2020.године, за радно место:  

3 наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи - клавир, за по 100% радног 

времена на неодређено време  

4 корепетитора, за по 100% радног времена на неодређено време  

1 наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи - традиционално свирање, 

народни асамбли и народне игре, за 100% радног времена на неодређено време  

1 наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи - хармоника, за 100% радног 

времена на неодређено време  

1 наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи - дувачки инструменти 

(фрула) за 100% радног времена на неодређено време  

1 штимер музичких инструмената,  за 100% радног времена на неодређено време  

2 чистачице, за по 100% радног времена на неодређено време  

II Док је поступак прекинут, прекидају се све радње и поступци везани за Конкурс из става I, то 

јест,  не теку рокови за предузимање радњи у поступку, нити рок у коме је орган дужан да изда 

решење 

 

III Пријава на конкурс кандидата Зоран Цвејић дел.бр. 341/1 од 16.03.2020. за радно место 

домар/мајстор одржавања, Стефан Марковић дел.бр.342/1 од 16.03.2020. за радно место 

корепетитор, Сара Сарић  дел.бр. 345/1 за радно место наставника уметничких и стручних 

предмета у музичкој школи – клавир, Анђела Миловановић дел.бр. 346/1 од 16.03.2020. за радно 

место наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи – клавир, Ана Радојевић 

дел. бр. 347/1 од 17.03.2020.  год.за радно место корепетитор и Стефан Попраречанин дел.бр. 

348/1 од 18.03.2020 наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи - хармоника, 

сматра се да није поднета иста ће морати поднети нову пријаву по наставку спровођења конкурса  

 

IV Поступак спровођења Конкурса из става I биће настављен по укидању ванредног стања. 

 

 

Жалба на решење не одлаже његово извршење 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Дана 18.3.2020. у школи је стигла инструкција из министарства просвете да се обуставља 

поступак расписивања и спровођења конкурса у основним и средњим школама, који су започети 

након добијања сагласности Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и 

расписивање конкурса, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 и ванредно 

стање. Обустављање поступака из става 1. ове тачке школе примењују почев од 16. марта 2020. 

године, о чему треба да обавесте заинтересована лица - учеснике конкурса. Након престанка 

опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања, сви започети поступци се 

настављају. 

У конкретном случају, конкурс је објављен 11.3.2020.године у листу „ПОСЛОВИ“ и на огласној 

табли НСЗ Краљево и од тада је почео да тече рок за достављање пријава кандидата. Последњи 

дан за пријем пријава кандидата је 19.3.2020.године. Како се у инструкцији министарства помиње 

примена исте почев од 16.3.2020.године, произилази да се пресек стања и стадијума у којем се 

конкурс налази ради на дан 15.3.2020. године. Закључно са 15.3.2020. године пристигле су 

следеће пријаве: Драгана Ђулић, дел. бр. 331/1 од 12.03.2020. год. за радно место чистачица и 

Илија Лазаревића, дел. бр. 332/1 од 12.03.2020. год. за радно место корепетитор. Следећег дана, 

16.3.2020. године, пријаву су поднели Зоран Цвејић дел.бр. 341/1 од 16.03.2020. за радно место 

домар/мајстор одржавања, Стефан Марковић дел.бр.342/1 од 16.03.2020. за радно место 

корепетитор, Сара Сарић  дел.бр. 345/1 за радно место наставника уметничких и стручних 

предмета у музичкој школи – клавир, Анђела Миловановић дел.бр. 346/1 од 16.03.2020. за радно 

место наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи – клавир, Ана Радојевић 

дел. бр. 347/1 од 17.03.2020.  год.за радно место корепетитор и  наставника уметничких и 

стручних предмета у музичкој школи – клавир и Стефан Попраречанин дел.бр. 348/1 од 

18.03.2020. за радно место наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи – 

хармоника. 

 

На основу наведене инструкције, обустављање поступака школе примењују почев од 16. марта 

2020. године. У складу са тим, на основу члана 100. Закона о општем управном поступку, пријава 

именованог кандидата сматра се као да није поднета јер док је поступак прекинут, прекидају се 

све радње и поступци везани за Конкурс, то јест,  не теку рокови за предузимање радњи у 

поступку, нити рок у коме је орган дужан да изда решење. У том смислу ни радња подношења 

пријаве кандидата није била могућа почев од 16.3.2020.године када је проглашено ванредно 

стање. 

 

Правна поука: Против овог решења заинтересовано лице може поднети жалбу Школском одбору 

МШ“ Стеван мокрањац“ Краљево у року од 15 дана од пријема истог. 

 

   

1. Доставити путем мејла: 

- Кандидату _______________ 

- НСЗ Краљево 

 

2. Огласити на сајту школе 

 

ДИРЕКТОР 

Биљана Мирјанић 

 

 

 


