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Поводом 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 и Инструкције основним и средњим школама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 18.03.2020.године и члана 122 став 
1.закона о основама система образовања и васпитања  (''Сл.Гл. РС', 88/17, 27/18,10/19 и 6/20) 
директор  МШ ''Мокрањац'' у Београду, дана 20.03.2020. године донео је  

Закључак 
1.Обуставља се поступак  даљег спровођења конкурса у Школи, који је започет 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 примењују почев од 16. марта 2020. године. 
2.По конкурсу Школе расписаном и објављеном дана 24.02.2020.године у дневном листу 
''Данас'' број 8183, конкурсна комисија је у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, утврдила  испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос и сви кандидати 
/учесници конкурса су  изабрани у ужи избор и  упућени  на психолошку процену 
способности  за рад са децом и ученицима Националној служби за запошљавање,  
Гундулићев венац 22-25  у Београду,  и у тој фази се започети поступак обуставља.  
 
Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања, 
сви започети поступци  по конкурсу, се настављају. 
О даљем наставку и спровођењу започетог конкурса,Школа ће све кандидате  
благовремено обавестити.  

 
Образложење  

Школа је расписала конкурс за радна места наставника , корепетитора и психолога школе  
који је објављен 24.02.2020. године у листу ''Данас'' . По истеку рока  од осам дана за пријем 
пријава конкурсна комисија је 06.03.2020. године утврђивала испуњеност услова 
кандидидата за пријем у радни однос, и сви кандидати су изабрани у ужи избор и   упућени 
су  на психолошку процену способности  за рад са децом и ученицима Националној служби 
за запошљавање,  Гундулићев венац 22-25  у Београду.  
Поступајући по  датим инструкцијама министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
о поступању школе  за време  ванредног стања којим се обустављају све радње дањег 
спровођења конкурса  , директор Школе   је донео закључак  као у изреци. 
            

 Директор МШ ''Мокрањац '' 
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