
 

 
 

Број: I-ОП-1-145/14 
Дана: 26. маја 2014. године 
НОВИ САД 
 
 
Након спроведеног поступка по представци С. Н. из Г.  Покрајински омбудсман 
на основу члана 33 став 1 алинеја 2 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинском омбудсману (''Службени лист АП Војводине'', бр. 23/2002, 5/2004, 
16/2005 и 18/2009-промена назива акта) Општинској управи Општине Бач упућује 
следеће 

 
 
 

МИШЉЕЊЕ 
 
 
 

I Просветна инспекторка Општинске управе Бач учинила је 
неправилност у раду, јер у Записнику о извршеном инспекцијском 
прегледу у ОШ ''Иво Лола Рибар'' Плавна број 614-1-10/2014-IV-01 од 6. марта 
2014. године није констатовала да основ за пријем С. Т. из Р. у радни однос 
на одређено време не може бити члан 132 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и истим није наложила отклањање ове неправилности. 
 
II Просветна инспекторка учинила је неправилност у раду, јер 
приликом вршења инспекцијског надзора није утврдила све чињенице на 
које се односи пријава подноситељке представке. 
 
III Просветна инспекторка учинила је неправилност у раду, јер о 
резултатима поступка инспекцијског надзора иницираног њеном пријавом 
није обавестила подноситељку представке. 
 
Имајући у виду наведено мишљење Покрајински омбудсман Општинској управи 
Општине Бач упућује следећу 
 

ПРЕПОРУКУ 
 
 

I Потребно је да просветна инспекторка Општинске управе Бач 
поново изврши инспекцијски надзор у ОШ ''Иво Лола Рибар'' Плавна, 
утврди чињенице везано за степен и врсту образовања С. Т., те да 
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записником школи наложи отклањање неправилности у вези са основом 
за пријем у радни однос именоване у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и других евентуално 
утврђених неправилности. 
 
II Потребно је да просветна инспекторка након поступка 
инспекцијског надзора извршеног у складу са овом препоруком о 
резултатима овог поступка обавести подноситељку представке.  
 
III Потребно је да Општинска управа Бач у року од 15 дана од дана 
пријема овог акта обавести Покрајинског омбудсмана о предузетим 
мерама. 
 
IV Ово мишљење и препорука биће објављени на интернет страници 
Покрајинског омбудсмана након уручења Општинској управи Бач. 
 
    
 

Образложење 
 
 

 
Покрајинском омбудсману представком се обратила С. Н. из Г. у којој износи 
неправилности до којих је дошло приликом пријема С. Т. у радни однос на радно 
место наставник биологије у ОШ ''Иво Лола Рибар'' Плавна. Наводи да се због 
овог проблема обраћала Просветној инспекцији Покрајинског секретаријата за 
образовање, управу и националне заједнице, те да је дописом овог Секретаријата 
од 12. фебруара 2014. године обавештена да је њена пријава уступљена Просветној 
инспекцији Општинске управе Бач. Истиче да до подношења представке 
Покрајинском омбудсману није обавештена о предузетим мерама.  
 
Поступајући по представци Покрајински омбудсман тражио је изјашњење 
начелника Општинске управе Бач о наводима представке.  
 
Просветна инспекторка Општинске управе доставила је Покрајинском 
омбудсману Записник о извршеном инспекцијском прегледу у ОШ ''Иво Лола 
Рибар'' Плавна број 614-1-10/2014-IV-01 од 6. марта 2014. године, као и следеће 
копије:  

- споразума о преузимању од 2. септембра 2013. године којим подноситељка 
представке заснива радни однос на неодређено време у овој школи са 
непуним радним временом од 20% норме, а преузима се са листе 
запослених са које се врши преузимање за 10% норме; 

- уговора о раду од 2. септембра 2013. године којим школа са С. Т. из Р. 
заснива радни однос на одређено време са непуним радним временом од 
30 % норме и то до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном 
конкурсу и 
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- дописа од 9. октобра 2013. године којим је школа тражила сагласност 
Школске управе Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
Новом Саду за расписивање конкурса за пријем у радни однос на 
неодређено време.    

 
У закључку записника просветне инспекторке се наводи да вршилац дужности 
директора школе није поступио супротно члану 131 Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 
Везано за степен и врста образовања С.Т. из Р. нема навода у записнику, иако 
подноситељка представке у пријави указује на то да она нема одговарајућу врсту 
образовања потребну за извођење наставе из биологије. 
 
У уговору о раду који су закључили школа и С. Т. 2. септембра 2013. године се, 
између осталог, као основ наводи и члан 132 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 
Наведеном одредбом прописано је да установа може да прими у радни однос на 
одређено време без конкурса лице до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу.  
 
На основу приложене документације Покрајински омбудсман је утврдио да је  
школа тражила сагласност Школске управе Нови Сад за расписивање конкурса 
за пријем у радни однос на неодређено време након закључења уговора о раду са 
С. Т. из Р., из чега произлази да у време закључења уговора конкурс није био 
расписан. 
 
Сходно наведеном основ за пријем у радни однос С. Т. није могао бити члан 132 
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно са 
именованом није могао бити заснован радни однос на одређено време до 
коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу, што је 
просветна инспекторка била дужна да у записнику констатује, те да школи 
наложи отклањање ове неправилности.  
 
Просветна инспекторка била је дужна да приликом вршења инспекцијског 
надзора утврди и чињенице у вези са степеном и врстом образовања С. Т., с 
обзиром  на то да се пријава подноситељке представке односи и на ово питање.  
 
Такође, просветна инспекторка била је дужна да о извршеном инспекцијском 
надзору обавести подноситељку представке у складу са чланом 29 став 3 Закона о 
државној управи (''Службени гласник РС'', бр. 20/92…87/2011 – др. закон) којим је 
прописано да је инспектор дужан да узме у пoступaк приjaвe грaђaнa, прeдузeћa 
и других oргaнизaциja у вeзи сa пoслoвимa из њихoвe нaдлeжнoсти и дa o 
рeзултaтимa пoступкa oбaвeсти пoднoсиoцa приjaвe.  
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На основу свега изнетог Покрајински омбудсман је по завршетку истраге 
утврдио да је просветна инспекторка учинила неправилност у раду наведену у 
мишљењу и одлучио да Општинској управи Бач упути препоруку као у изреци. 

 
       
 
 

     ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ 
       ОМБУДСМАНА 

             
                  Даница Тодоров 
 


