
Република Србија                                                                                                      
ОСНОВНА ШКОЛА ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 
Дел. број: 862 
Датум: 29.07.2020.године  
Крагујевац 
 
 
 

На основу одредбе члана 192. став 1. тачка 1), Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), Обавештења  Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, број 112-01-00182/2020-20 од 21.07.2020.год., а  примљеног дана 
29.07.2020.год. и  члана 68. став 3. тачка 19) Статута ОШ „Ђура Јакшић“ директор 
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу, дана 29.07.2020.год. доноси следећу: 
  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 

1. Обуставља се процес регулисања радно правног статуса педагошког асистента за 
школску 2020/2021 годину, покренутог дана 21.07.2020. год. Одлуком директора о 
расписивању конкурса. 

 
2. Поништава се у целости конкурс који је објављен дана 29.07.2020.год. у 

публикацији “Послови” и на сајту НСЗ,  за радно место педагошког асистента, 1 
извршилац  са 100% радног времена, на одређено време,  за школску 2020/2021 
годину. 

 
3. Одлука је коначна даном доношења и исту објавити  на сајту школе. 

 
 

Образложење 
 

 Дана 29.07.2020.год. дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, број 112-01-00182/2020-20 од 21.07.2020.год. обавештени су директори 
школа да обуставе  процес регулисања радно правног статуса педагошких асистената за 
школску 2020/2021 годину, док се не усвоји и ступи на снагу Правилник о допунама 
правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања. 
 Узимајићи у обзир напред наведно донета је одлука као у диспозитиву. 
 
 
             Директор школе 
  __________________ 

                                                                                                   Ђорђе Божовић 
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                На основу  Обавештења  Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, број 112-01-00182/2020-20, примљеног дана 29.07.2020.год., директор 
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу,  доноси  
  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

 
                    Оглас објављен дана 29.07.2020. године у публикацији “Послови”, за радно 
место педагошког асистента, 1 извршилац  са 100% радног времена, на одређено време,  за 
школску 2020/2021 годину поништава се у целости. 
 
 
 
 
 
 
            Директор школе 
  __________________ 

                                                                                                   Ђорђе Божовић 


