
ХИТНО РAСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА 

 

На данашњем састанку представника репрезентативних синдиката са представницима МПНТР, 

разговарало се о проблемима у вези са одобреним расписивањем конкурса за радна места у 

основним и средњим школама.  

 

Представници МПНТР, Душан Кићовић, Милан Пашић, Јасмина Ђелић и Милош Благојевић, 

су истакли да је у току прикупљање података за 4. фазу упражњених радних места и да их 

занима мишљење репрезентативних синдиката. Ова фаза се односи на упражњена радна места 

са 50% и више ангажовања која су упражњена до 31.12.2017. године. Истовремено су истакли 

да се очекује одлазак 2321 особе у пензију у 2020. години (65 година старости) као и да постоји 

велико незадовољство запослених (2210) који су ангажовани на одређено време, а раде у више 

школа.  

 

Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је да је у овом тренутку најважније реализовати конкурсе који 

су одобрени у претходне три фазе (и евентуално у четвртој која је у процедури) јер се ради о 

више од 10000 слободних радних места.  

 

Као представница ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ истакла сам проблеме који се јављају у школама 

због притисака на директоре који долазе из јединица локалне самоуправе,а огледају се у захтеву 

да не расписују конкурсе, односно уколико су то учинили да их пониште.  

 

Представници МПНТР су изразили спремност да до краја недеље пошаљу дописе директорима 

у којима се налаже расписивање конкурса. Такође су се обавезали да ће најкасније, у петак 

06.03.2020. године почети са радом ПОРТАЛ (званична интернет страница МПНТР) на коме ће 

стајати одлуке директора школа о расписивању конкурса као и одлуке о преузимању. 

 

Сагласно члану 154. ЗОСОВ-а од конкурсних комисија се очекује да приликом избора 

кандидата, узму у обзир резултате рада запослених који у школама већ раде на одређено време, 

а директори им нису прекинули радни однос. 

 

Препоручено је да установе донесу правилнике о критеријумима за пријем кандидата у радни 

однос како би се олакшао рад конкурсних комисија, а сам поступак избора кандидата учинио 

транпарентним и непристрасним. 

 

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ позива запослене да пријаве све неправилности у поступцима 

реализације одобрених конкурса за радна места у основним и средњим школама, како бисмо 

благовремено реаговали. 

 

У Београду, 03.03.2020. године     ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

         Ружица Тодић Брдарић, потпредседница 


