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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

ДРУГО ОСНОВНО
ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Друго основно јавно тужилаштво у Београду сход-
но члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 116/08, 
104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 106/15 и 63/16), чл. 49 и 
61 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 79/05, 81/05, 
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18), члану 9 Уредбе о о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 2/19), на основу Правилника о саставу кон-
курсне комисије, начину провере компетенција, 
критеријумима и мерилима за избор на изврши-
лачка радна места у судовима и јавним тужи-
лаштвима („Службени гласник Републике Србије“ 
број 30/19), члана 14 Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Дру-
гом основном јавном тужилаштву у Београду 
А.бр.122/19 од 12.03.2019. године, Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 - број 112-11418/2018 од 
30.11.2018. године, Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 - број 112-713/2019 од 25.01.2019. годи-
не, Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 - број 
112-1865/2019 од 26.02.2019. године и Решења 
Другог основног јавног тужилаштва у Београду 
А.бр.376/19 од 17.10.2019. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
ДРУГОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ 
ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Друго основно јавно тужилаштво у Београду, Сав-
ска 17а, Београд

II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник - 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
5 извршилаца 

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, 
израђује тужилачке акте, узима на записник кри-
вичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, само-
стално предузима процесне радње, врши под 
надзором и по упутствима јавног тужиоца, однос-
но заменика јавног тужиоца послове предвиђене 
законом и другим прописима. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног 

испита и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

III Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа, да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 
1 Закона о државним службеницима). 

IV У изборном поступку комисија ће про-
верити опште и посебне функционалне компе-
тенције и понашајне компетенције, након чега ће 
комисија обавити разговор са кандидатима, по 
следећим фазама: 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним тестом); 
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару); 
• пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом). 

2. Посебне функционалне компетенције 
које ће се проверавати у изборном поступ-
ку су: 
• управа у јавном тужилаштву (провера ће се 
вршити писаним тестом); 
• поседовање знања и вештина за израду нацрта 
тужилачких одлука и других аката (провера ће се 
вршити писаним тестом); 
• вештине заступања на главном претресу у кри-
вичном и у другим поступцима пред надлежним 
судом (провера ће се вршити разговором са кан-
дидатом). 

3. Након провере општих и посебних функ-
ционалних компетенција спровешће се 
провера понашајних компетенција, и то: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет.

Проверу понашајних компетенција врши дипло-
мирани психолог на основу интервјуа базираног 
на компетенцијама

4. Након провере понашајних компетен-
ција конкурсна комисија ће обавити интер-
вју са кандидатима који подразумева разговор са 
кандидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности државних 
органа. 

Све наведене компетенције комисија ће провери-
ти у року од три месеца рачунајући од дана истека 
рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. 

База питања за проверу општих функционалних 
компетенција биће објављена на интернет стра-
ници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

О датуму и месту провере функционалних компе-
тенција кандидати ће бити накнадно обавештени 
на начин на који су се одлучили да примају оба-
вештења у вези са конкурсом. 

Свака фаза изборног поступка у селекцији канди-
дата биће елиминациона. 

Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. 

V Место рада: Друго основно јавно тужилаштво 
у Београду, Савска 17а, Београд.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Дру-
го основно јавно тужилаштво у Београду, Савска 
17а, са назнаком: „За јавни конкурс“ или на e-mail 
адресу: tuzilastvo@drugo.os.jt.rs. 

VII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Ана Лечић, секретар тужи-
лаштва: 064/823-40-60 и Ана Марковић, виши 
тужилачки сарадник: 064/823-40-72.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Пријава на конкурс у државном органу садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа; податак о 
знању рада на рачунару; податак о знању страног 
језика; додатне едукације; радно искуство; посеб-
не услове; добровољно дату изјаву о припадности 
националној мањини; посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. 

Пријава на конкурс може се поднети путем поште, 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа 
или електронским путем на e-mail адресу: www.
drugo.os.jt.rs.

Пријава на конурс подноси се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Другог 
основног јавног тужилаштва у Београду: www.
drugo.os.jt.rs.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. 

Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио за 
доставу обавештења. 

Списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење на радном месту и међу којима се спро-
води изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији тужилаштва према шифрама њихо-
ве пријаве. 

IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс су: писани доказ о знању рада на рачу-
нару - кандидати који уз образац пријаве доста-
ве писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“, осим ако конкурсна комисија одлучи 
да приложени доказ не може да се прихвати као 
доказ којим се кандидат ослобађа провере ове 
компетениције. 

X Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 
месеци); потврда да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном органу); 
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ 
о радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима и 



Бесплатна публикација о запошљавању 520.11.2019. |  Број 856 |   

са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писаним путем се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу наведену у огла-
су. 

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Доказе о испуњености услова за запослење који 
су садржани у службеним евиденцијама при-
бавља државни орган, осим ако кандидат не изја-
ви да ће сам доставити потребне доказе. 

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води евиденција по службеној дужности 
или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се се води евиденција по 
службеној дужности су : извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак; 
уверење да није осуђиван; уверење о положеном 
правосудном испиту. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Другог основног 
јавног тужилаштва у Београду www.drugo.os.jt.rs.

XI Трајање радног односа: За наведено рад-
но место радни однос се заснива на неодређено 
време. 

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду трајању од шест месеци. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне служ-

бе за запошљавање, на порталу е-Управе, као и 
на интернет презентацији и огласној табли Другог 
основног јавног тужилаштва у Београду.

Образац пријаве биће објављен на интернет стра-
ници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и 
Закључака Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава: 51 број: 112-
3030/2019 од  26.03.2019. године и 51 број: 112-
5995/2019 од  26.06.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина 22-26, Сектор за 
рурални развој, Београд, Булевар краља Алексан-
дра 84
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за надзор и 
извештавање, у звању саветник

Група за надзор, процену и 
извештавање, Одељење за рурални 

развој, Сектор за рурални развој
1 извршилац

Oпис послова: Одржава и унапређује приме-
ну система надзора над спровођењем програма 
руралног развоја; успоставља базу података и 
прикупља информације из релевантних изво-
ра неопходне за квалитативну и квантитативну 
анализу реализације програмских документа; 
врши контролу и проверу прикупљених подата-
ка од институција и организација, нарочито од 
Управе за аграрна плаћања; обезбеђује размену 
релевантних информација у вези са имплемента-
цијом програма руралног развоја; пружа технич-
ку подршку Одбору за праћење путем припреме 
документа и извештаја; припрема извештаје о 
имплементацији ИПАРД програма за Европс-
ку комисију, Одбор за праћење, као и интерне 
извештаје; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких, друштвено-хуманистичких 
наука или ИМТ студија на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд, Булевар краља Алексан-
дра 84

2. Радно место за контролу над 
извршавањем уговора, у звању 

саветник
Група за техничку помоћ и промоцију, 
Одељење за рурални развој, Сектор за 

рурални развој
1 извршилац

Oпис послова: Врши проверу трошкова у скла-
ду са листом прихватљивих трошкова за меру: 
Техничка помоћ; проверава извештаје уговара-
ча, захтеве за плаћање и достављене рачуне и 
финансијску документацију за трошкове наста-
ле реализацијом уговора од стране добављача 
роба и пружалаца услуга; прати спровођење и 
измене (анексирања) уговора; поступа у складу 
са правилима и препорукама Европске комисије, 
правилима јавне набавке ЕУ за спољашње актив-
ности (ПРАГ правила) и акредитованим интерним 
процедурама; архивира и чува сва документа у 
вези са поступком јавне набавке по ЕУ правили-
ма за потребе интерне и екстерне ревизије; врши 
праћење рокова за плаћање и  припрема налоге 
за плаћање; пружа подршку приликом реализа-
ције контроле на лицу места одобрених актив-
ности; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких, друштвено-хуманистичких 
наука или ИМТ студија на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд, Булевар краља Алексан-
дра 84

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандида-
та се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функцио-
налне, посебне функционалне и понашајне ком-
петенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару); 
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Администрација и управа
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Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. посебна функционална компетенција за рад-
но место - страни језик (енглески језик ниво Б1) 
- провераваће се писмено путем теста;
2. посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) и 
посебна функционална компетенција за радно 
место релеватни прописи из делокруга радног 
места (Закон о пољопривреди и руралном развоју 
и ИПАРД II програм) - провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега будете 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 2:
1. посебна функционална компетенција за рад-
но место - страни језик (енглески језик ниво Б2) 
- провераваће се усмено путем разговора;
2. посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање проје-
ката, припрема и спровођење финансијских 
инструмената и уговора у оквиру ИПА фондо-
ва - јавне набавке, уговарање, спровођење и 
праћење спровођења, извештавање и одобрење 
плаћања) и посебна функционална компетенција 
за радно место релеватни прописи из делокруга 
радног места (ИПАРД програм и Сертификат за 
јавне набавке ЕУ за екстерне акције - ПРАГ пра-
вила и познавање правила јавне набавке ЕУ за 

спољашње активности - ПРАГ правила) - прове-
раваће се писаним путем у облику писане симу-
лације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега будете 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција које се односе на ИПAРД прoгрaм 
зa Рeпублику Србиjу зa 2014-2020. гoди-
ну, кao и свe рeлeвaнтнe инфoрмaциje у вeзи 
њeгoвoг спрoвoђeњa могу се прeузeти сa линкa 
Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и 
вoдoприврeдe: http://www.minpolj.gov.rs/ipard-
program-2014-2020/.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Љиљана Аларгић и Светлана Трпко-
вић, тел. 011/3621-958 од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-

ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве 
се обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18- 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницима садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
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на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за свако 
радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће 
се спровести, почев од 23. децембра 2019. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем email адресе.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде. Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или email 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
је именовао министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и водо-
привреде; на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на пор-
талу е-Управе, на интернет презентацији, оглас-

ној табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА 

ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

На основу члана 135 Закона о полицији („Служ-
бени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и чла-
на 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 
18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 
104, Београд

Радно место које се попуњава: 

Главни службеник за психолошку 
превенцију I

у Одсеку за психолошку превенцију, 
Одељење за психолошку делатност, 
Сектор за људске ресурсе - 1 (један) 

извршилац, утврђено под редним бројем 
08.9.1.3 у акту о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова.

Врста радног односа: радни однос на неодређе-
но време или на одређено време у својству при-
правника. 

Опис послова: 
- ангажовање у ситуацијама које захтевају пси-
холошке интервенције (психолошко саветовање, 
дебрифинг, подршка);
- oбавља саветодавно-стручну активност сa запос-
ленима и члановима њихових породица којима је 
потребна психолошка помоћ;
- непосредно се ангажује у анализи узрока 
и последица негативних појава и ванредних 
догађаја (конфликтни међуљудски односи, алко-
холизам, наркоманија, суицид и др.) и предлаже 
адекватне мере;
- спроводи релевантна истраживања;
- спроводи едукацију запослених из области пси-
холошке превенције, а ради процене најзначај-
нијих психолошких чинилаца међуљудских одно-
са;
- процењује међуљудске односе и предлаже мере 
за њихово одржавање и јачање;
- послове из своје надлежности редовно обавља и 
на терену, уз изложеност ситуацијама повећаног 
ризика;
- даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада; 
- усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из делокруга 
рада; 

- спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и квали-
тетан рад у условима примене савремених сред-
става и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у складу 
са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о 
универзитету у трајању од најмање четири годи-
не или високо образовање стечено на студијама 
II степена - мастер академске студије, у обиму 300 
ЕСПБ бодова, из научне области психолошке нау-
ке у оквиру научног поља друштвено хуманистич-
ке науке. Кандидати од 300 ЕСПБ бодова, морају 
имати најмање 240 ЕСПБ бодова из наведене нау-
чне области.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за 
рад у државним органима предвиђене законом, 
посебне услове прописане Законом о полицији 
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова. 

У изборном поступку проверавају се:
- формално - правни услови - увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документације, 
- техничке компетенције (знања и вештине) - 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
- психолошки захтеви и базичне компетенције - 
стандардизованим психолошким тестовима и пси-
холошким интервјуом, 
- здравствена способност - обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи, 
- интервју - полуструктурисаним интервјуом. 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту,а које се прове-
равају и оцењују у изборном поступку су: знање 
из области рада на радном месту, у складу са опи-
сом посла радног места; основно познавање Зако-
на о условима за обављање психолошке делат-
ности, Етички кодекс психолога Србије, програм 
за обраду података у друштвеним наукама SPSS, 
познавање области људских ресурса, Закон о дис-
криминацији, Закон о спречавању злoстављања 
на раду.

Датум оглашавања: 15.11.2019. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова и 
огласној табли Сектора за људске ресурсе у днев-
ном листу „Политика“ и на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Десет дана од дана објављивања конкур-
са у дневном листу „Политика“ и почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс објављен. 
Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, Сектор 
за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или 
путем поште), са назнаком – „За јавни конкурс 
за радно место главни службеник за психолошку 
превенцију I“. 
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Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 
402-82, у периоду од 13.00 до 14.00 часова, сваког 
радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; кратка 
биографија; оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању у складу са прописаним усло-
вом у погледу образовања; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених 
Републике Србије; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије 
(са датумом издавања не старијим од шест месе-
ци); оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(са датумом издавања не старијим од шест месе-
ци); очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована; ове-
рена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра 
Фонда за пензијско - инвалидско осигурање; ове-
рене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство), уколико кандидат исто поседује; 
оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању 
и посебним областима знања (уколико кандидат 
исто поседује); оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту (уколико кандидат 
исто поседује); доказ да кандидат има пријавље-
но пребивалиште на територији Републике Србије 
- најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс; изјава у којој 
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 
05.12.2019. године. Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно 
обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични поступак и 
доказ да кандидат има пријављено пребивалиште 
на територији Републике Србије - најмање годину 
дана непрекидно пре дана подношења пријаве на 
јавни конкурс. 

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 

изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке нео-
пходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3) 

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да Министарство прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат 
учини сам. 

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикас-
нијег спровођења конкурса. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

16210 Власотинце, Трг ослобођења 12

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова; мастер академске студије; 
специјалистичке струковне студије, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; 
четири године радног искуства, од чега две годи-
не на руководећим пословима; да поседује орга-
низаторске способности; да достави програм рада 
и активно знање страног језика који је обухваћен 
наставним планом и програмом Министарства. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице и/
или потврда послодавца); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак (не старије од 
шест месеци); фотокопију личне карте; биогра-
фију са контакт подацима. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. 
Јавни конкурс се објављује и на интернет страни-
ци Туристичке организације општине Власотинце. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање и биће одбачене закључком. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
избор директора Туристичке организације општи-
не Власотинце“.

ПАНЧЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ОПОВО

26204 Опово, Братства јединства 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих 
услова предвиђених законом, мора да испуњава и 
следеће посебне услове: да је држављанин Репу-
блике Србије, да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специја-

листичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник, да има најмање пет година 
радног искуства у струци; да није осуђиван за кри-
вична дела из групе кривичних дела против живо-
та и тела, против слободе и права човека и грађа-
нина, против права на основу рада, против части 
и угледа, против полне слободе, против брака и 
породице, против службене дужности, као и про-
тив уставног уређења и безбедности Републике 
Србије; да поседује организаторске способности. 
Кандидат за директора, поред прописане конкур-
сне документације, којом доказује испуњеност 
наведених услова, дужан је да поднесе и Програм 
рада за мандатни период, који разматра Управни 
одбор у поступку давања мишљења за имено-
вање директора. Пријаве се подносе Управном 
одбору Центра за социјални рад „Опово“, 26204 
Опово, Братства јединства 7, у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање, са назна-
ком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја бб

тел. 027/8360-396
www.zitoradja.org

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен или 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ и познавање рада 
на рачунару. Доставити: пријаву са биографијом 
(необавезно: са наводима о досадашњем рад-
ном искуству, уколико га кандидат има), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених, уверења МУП-а, полицијске управе, 
да кандидат није правоснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци (не 
старије од 6 месеци), уверење суда да се против 
кандидата не води истражни и кривични посту-
пак. Докази морају бити оригинал или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

НАРОДНИ МУЗЕЈ ШАБАЦ
15000 Шабац, Масарикова 13

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена 
- дипломске академске студије-мастер; специја-
листичке струковне студије или специјалистич-
ке академске студије или високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године у области друштвено-хуманистичких 
и економских наука); најмање пет година радног 
искуства у струци; да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница за кривич-
на дела за која се гони по службеној дужности, 
као и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужности дирек-
тора; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност. Кандидат за директора је 
дужан да у оквиру конкурсне документације под-
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несе следеће доказе: 1) предлог програма рада 
и развоја Музеја за период од четири године; 2) 
диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 
3) радну књижицу, односно други доказ о радном 
искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може 
утврдити на којим пословима и с којом стручном 
спремом је стечено радно искуство; 4) биогра-
фију која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима; 5) уверење, не старије 
од шест месеци, да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела за која се гони по службе-
ној дужности; 6) уверење да кандидат није прав-
носнажно осуђиван; 7) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 8) 
извод из матичне књиге рођених; 9) фотокопију 
личне карте (докази се прилажу у оригиналу или 
копији овереној код надлежногоргана). Пријаве 
са доказима о испуњености услова јавног конкур-
са за избор директора Народног музеја Шабац, 
достављају се на адресу: Народни музеј Шабац, 
Масарикова 13, 15000 Шабац, са назнаком „За 
Управни одбор - конкурс за директора”. Неблаго-
времене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз 
које нису приложени сви потребни докази, Управ-
ни одбор ће одбацити закључком против кога се 
може изјавити жалба оснивачу у року од три дана 
од дана достављања закључка. Управни одбор 
обавља разговор са кандидатима који испуња-
вају услове из конкурс и у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 
записник о обављеним разговорима и образложе-
ни предлог листе кандидата, по азбучном реду, с 
мишљењем о стручним и организационим способ-
ностима кандидата. Скупштина града Шапца име-
нује директора са листе.

ВРАЊЕ

ЈКП „МОРАВИЦА“
Прешево

Руководилац Сектора водовода и 
канализације

Сектор водовода и канализације

Опис послова: води, координира и организује 
и одговара за рад групе за дистрибуцију и одр-
жавање водоводне и канализационе мреже, 
обавља све послове у вези снабдевања водом 
за пиће системом јавног водовода, сакупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода сис-
темом јавне канализације и спровођења одбра-
не од поплава и других облика заштите штетног 
дејства воде, води рачуна и обезбеђује законом 
прописане услове, обавља послове и предузи-
ма све мере и радње у вези заштите хигијенске 
и свих других заштита исправности воде за пиће 
и о истом обавештава директора јавног преду-
зећа, саставља предрачуне и калкулације, даје 
требовање материјала и води сву потребну еви-
денцију из делокруга свога рада, врши контролу 
изведених радова, као и обрачун истих, стара се о 
правилној примени радњи и мера безбедности и 
здравља на раду, учествује у изради годишњих и 
периодичних планова, пружа техничку и стручну 
помоћ запосленима, стара се о припремним радо-
вима пре почетка радова, попуњава статистичке 
податке из делокруга свога рада. Обавља и друге 
послове по налогу директора. За свој рад одгова-
ра непосредно директору.

УСЛОВИ: стручна спрема VII степен, хидроин-
жењер, инжењер; радно искуство 3 године; 
одлично познавање српског језика (за кандида-
те албанске националности); возачка дозвола Б 
категорије, пожељно искуство на водоводним сис-
темима, канализацији, итд.; познавање рада на 
рачунару (MS office, ADAC software, итд.). Пријаву 
са радном биографијом и доказима о испуњавању 

услова конкурса (фотокопија дипломе, фотоко-
пија радне књижице, фотокопија личне карте и 
доказ о радном искуству) доставити на адресу: 
Јавно предузеће „Моравица”, Прешево, Ћемала 
Шеху бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Инкасант

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закон 
о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом кандидати који се 
пријављују на овај конкурс треба да приложе: 
решење на основу члана 9 став 4 Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом издато од Националне службе 
за запошљавање. Оглас остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Некомплетна документација 
се неће разматрати. Пријаве доставити на адресу: 
ЈП „Моравица“ Прешево, Ћемала Шеху бб.

                        Трговина и услуге

ПТПД „ЦМАНА“ ДОО 
37260 Варварин (село)

тел. 064/864-2314

Продавац
одговорно лице за промет хемије у 

пољопривредној апотеци

УСЛОВИ: инжењер пољопривреде и дип. 
инжењер пољопривреде, смер заштита биља. 
Пријаве слати на e-mail: aleksandra@cmana.rs, 
у року од 8 дана. Особа за контакт: Александра 
Арсенијевић, тел. 064/864-2314.

СТУР „КАО НЕКАД“
21000 Нови Сад

Угао Народног фронта и Иве Андрића бб
тел. 060/205-0983

Помоћни радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, 
било ког занимања и без обзира на радно иску-
ство. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Рок за 
пријаву 20.12.2019. Јављање на горенаведени 
телефон.

Продавац у пекари - продаја и 
печење пецива

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама, обез-
беђена исхрана. Рок за пријаву 30.12.2019. 
Јављање на горенаведени телефон.

ПП „МЕРКУР МАРКОМ”
11000 Београд, Милешевска 12

тел. 060/02777-681

Продавац
на одређено време, продаја и 

презентација артикала ХТЗ униформи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме без 
обзира на занимање. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на e-mail: merkur@mts.rs 
или да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање 13.12.2019. године.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ” ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

Дипломирани правник за издавање 
регистрационих налепница

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, радно искуство 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: drago.gudalovic@akgudalovic.rs до 
30.11.2019. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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АБР ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 81/18

Комерцијалиста на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару, позна-
вање керамичке робе и санитарије као и добра 
комуникација са купцима; радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије. Конкурисање путем 
мејла: trgovina@abr.co.rs.

ЗР „АЛФА-ГРАФ НС“
21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 42а

тел. 062/622-249

Књиговезац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; 
са радним искуством; обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на горе наведени телефон.

„TIMAC AGRO BALKANS“ DOO
21000 Нови Сад, Темеринска 76

e-mail: aleksandra.biscan@rs.timacagro.com

Комерцијалиста на терену
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде; основна информатичка 
обука; возачка дозвола Б категорије; мађарски 
језик - почетни ниво. Потребни су комерцијали-
сти на терену у градовима: Зрењанин, Кикинда, 
Панчево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, 
Вршац. Рок за пријаву: 30.11.2019. Јављање на 
горе наведени мејл.

ПР СТУДИО ЛЕПОТЕ “ФИНГЕРС”
11070 Нови Београд, Уроша Мартиновића 14 

лок. 2
тел. 060/4131-370

Маникир, педикир, депилација

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било 
којем занимању, радно искуство 6 месеци. Прија-
ве слати на e-mail: milica8113@gmail.com, у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

SHIP DOO BEOGRAD - ZEMUN
11080 Земун

e-mail: vladanpantelic@yahoo.com
тел. 063/629-356

Флексо-штампар
на одређено време од 3 месеца, пробни 

рад од месец дана

Помоћни радник у штампарији, рото 
штампа - флексо

на одређено време од 3 месеца, пробни 
рад од месец дана

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, није 
потребно радно искуство. Кандидати своје поруке 
могу слати на e-mail адресу: vladanpantelic@yahoo.
com или се могу пријавити на број телефона: 
063/629-356.

“СЕЈАРИ” ДОО
11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 15

Kомерцијалиста продаје возила на 
терену

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, 
активно знање енглеског или немачког језика, 
познавање рада на рачунару (MS Office), возачка 
дозвола Б категорије, пробни рад 6 месеци. Прија-
ве слати на e-mail: info@sejari.co.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

ХТТ АД “ПАЛИСАД” ЗЛАТИБОР
31315 Златибор

Насеље Језеро бб

Кувар
на одређено време од 3 месеца, са 

местом рада на Златибору
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, кувар 
једноставних јела или кулинарски техничар, 
потребно је радно искуство. Контакт телефон: 
064/8459-004, Латинка Ерић, e-mail: kuhinja@
palisad.rs. Достављање радних биографија на 
увид: на рецепцији хотела „Палисад“ или поштом 
на адресу: Језеро бб, Златибор.

Конобар
на одређено време од 3 месеца, за рад 

на Златибору
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, коно-
бар, потребно је радно искуство. Контакт теле-
фон: 064/8459-031, Дино Козица, e-mail: dino.
kozica@palisad.rs. Достављање радних биогра-
фија на рецепцији хотела или поштом на адресу: 
Насеље Језеро бб, Златибор

Шанкер
на одређено време од 3 месеца, за рад 

на Златибору
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, точи-
лац пића или шанкер, бармен, потребно је рад-
но искуство. Контакт телефон: 064/845-9031, 
Дино Козица, e-mail: dino.kozica@palisad.rs. Дос-
тављање радних биографија на рецепцији хотела 
или поштом на адресу: Насеље Језеро бб, Злати-
бор. Рок за пријаву на конкурс је 15.12.2019. годи-
не.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
МИОНИЦА

14242 Мионица, Др Јове Алексића 12
тел. 014/3422-080 

Реализатор туристичких програма
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економис-
та, туризмолог, са најмање три године радног 
искуства у струци; познавање енглеског јези-
ка. Потребно је доставити следећа документа у 
затвореној коверти: оверена фотокопија дипломе 
о завршеном високом образовању, потврда о рад-
ном искуству, пријава на конкурс са биографијом, 
фотокопија личне карте. Пријаве се могу достави-
ти лично, у периоду од 7.00 до 15.00 часова или 
послати поштом на горенаведену адресу. Одлука 
о избору кандидата биће донета најкасније у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава, а иста ће бити достављена свим канди-
датима. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације.

ПТПД “ЦМАНА” ДОО
11319 Велика плана, Крњево

Булевар ослобођења 16
тел. 064/864-2314

Пословођа
у пољопривредној апотеци, место рада 

Сокобања, на одређено време до 3 
месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољоприв-
редни техничар; пожељно радно искуство. Прија-
ве достављати на имејл: aleksandra@cmana.rs.

Продавац - одговорно лице за 
промет хемије

у пољопривредној апотеци, место рада 
Сокобања

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, 
инжењер пољопривреде или дипломирани 
инжењер пољопривреде - смер заштита биља; 
пожељно радно искуство. Пријаве достављати на 
имејл: aleksandra@cmana.rs.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

Монтер/техничар за 
телекомуникације

место рада: Београд, Нови Сад, 
Крагујевац, на одређено време, пробни 

рад 6 месеци
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме 
(електротехника, механика и слично); ез обзира 
на радно искуство; основно познавање рада на 
рачунару. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу контактирати своје саветнике за запо-
шљавање за информације о начину конкурисања. 

СЗТР ,,ГОРАН”
Алтина - Земун

Београд, Драгише Васића 18
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

путнички програм FIAT I LANCIA, пробни 
рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана; 
обезбеђен смештај (за лица ван Београда). Рок 
трајања конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати могу да се јаве послодавцу на наведени 
број телефона.

АС И СТР 
„МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР” ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555, 2472-276

3971-240, 3972-062
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

Руководилац ауто-сервиса - шеф 
пријемног одељења

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен), 
инжењер машинства (VI/2 степен), дипломира-
ни машински инжењер/мастер инжењер машин-
ства (VII/1 степен), без обзира на смер, са радним 
искуством у ауто-индустрији; машински инжењер 
(VI/1 степен), инжењер машинства (VI/2 сте-
пен), дипломирани машински инжењер/мастер 

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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инжењер машинства (VII/1 степен) за моторна 
возила или возила са унутрашњим сагоревањем; 
радно искуство: 36 месеци; рад на рачунару 
(Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског 
језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б кате-
горије. 

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-ме-
ханичар; радно искуство: 36 месеци; возачка доз-
вола Б категорије.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Лице за контакт: Бојана 
Николић. Заинтересовани кандидати могу своје 
радне биографије да доставе на горе наведени 
мејл, да контактирају послодавца путем телефона 
или лично да се јаве на адресу послодавца, рад-
ним даном од 10.00 до 12.00.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу, место рада: Београд, Бор, 
Чачак, Јагодина, Крагујевац, Краљево, 
Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, 

Пријепоље, Прокупље, Шабац, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 

Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, 
Зајечар, Зрењанин и Кикинда

200 извршилаца

УСЛОВИ: III до VII степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство; основно познавање 
рада на рачунару и енглески језик на почетном 
нивоу. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу слати радне биографије на горе наведену 
имејл-адресу послодавца.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА 
„ЦАКИЋ” ДОО

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V и VI степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил; радно искуство: 12 месеци 
на пословима возача; возачка дозвола Б катего-
рије; лиценца за инструктора вожње. Рад у сме-
нама; обезбеђен смештај и исхрана. Рок за кон-
курисање: до попуне. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горе наведени контакт 
телефон, радним даном од 08.00 до 22.00. Доста-
вити радну биографију на увид. Особа за контакт: 
Милица Цакић.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Акушерска сестра
у Служби здравствене заштите жена са 

породилиштем

Опис послова: обавља послове акушерске сестре 
у Служби здравствене заштите жена са породи-
лиштем, у складу са правилима из домена своје 
струке и занимања.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - 
смер гинеколошко-акушерски, положен стручни 
испит за звање гинеколошко-акушерске сестре, 
поседовање важеће лиценце за рад, односно 
решења о упису у именик Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. Заин-
тересовани кандидати уз писану пријаву дос-
тављају: оверену копију дипломе о завршеној 
медицинској школи, смер гинеколошко-акушер-
ски; оверену копију положеног стручног испита за 
звање гинеколошко-акушерске сестре; оверену 
копију важеће лиценце за рад, односно решења 
о упису у именик Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије; биографију, 
копију личне карте, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних уко-
лико је дошло до промене презимена, потврду о 
некажњавању, потврду да се не води кривични 
поступак и да кандидат није осуђиван, уверење 
о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. 
Пријаву доставити лично или поштом на адресу: 
Дом здравља Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 
27, 11550 Лазаревац, са назнаком: „За оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку огласа предата документа 
се неће враћати кандидатима.

ДОМ „МИЉАКОВАЧКИ 
ВИНОГРАДИ“

11090 Београд, Миљаковачки виногради 19
тел. 060/0295-995

e-mail: mbbojana@gmail.com

Медицинска сестра
на одређено време 6 месеци (рад са 

старим особама)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Рад у сменама, обезбеђен смештај и 
исхрана. Кандидати могу своје радне биографије 
послати на e-mail: mbbojana@gmail.com или се 
јавити на телефон: 060/0295-995.

Неговатељ
на одређено време 6 месеци (рад са 

старим лицима)

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без 
обзира на занимање. Рад у сменама, ноћни рад, 
обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 1 
месец. Јављање кандидата на телефон: 060/0295-
995, e-mail: mbbojana@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28 
тел. 012/662-240

e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва са хитном 

медицинском помоћи, кућним лечењем 
и поливалентном патронажом, за рад на 
пословима доктора медицине изабрани 

лекар
3 извршиоца

Опис послова: Обавља све видове општег лекар-
ског рада: припрема и преглед пацијената, узи-
мање анамнеза, одређивање дијагностичких про-
цедура и постављање дијагнозе, прописивање 
терапије и давање савета о начину лечења, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 
њихово отклањање, спроводи здравствено-вас-
питне активности и остварује сарадњу са кључ-
ним појединцима и организацијама у заједници; 
организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; учествује у посеб-
ним програмима (вакцинација, мере у току епи-
демија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); обавља прегледе и упућује на 
даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, 
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска сред-
ства, као и медицинско-техничка помагала; даје 
оцену о здравственом стању и упућује на оцену 
радне способности, иде у кућне посете у оквиру 
теренског рада - збрињава пацијенте на месту 
повређивања, односно нагло насталог обољења, 
којима је неопходно указивање хитне медицин-
ске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном 
санитетском транспорту до одговарајуће здравс-
твене установе; води све прописане медицинске 
евиденције; све предузете мере бележи у картон 
осигураника или протокол; врши евиденцију и 
пријављивање заразних болести; обавља мање 
хируршке интервенције уз асистенцију меди-
цинске сестре; прати и контролише стручни рад 
сестре у превијалишту, врши патронажу својих 
хроничних болесника, учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти; обавља и друге 
послове из своје надлежности које му у задатак 
стави начелник службе и директор.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, кан-
дидат је дужан да испуњава и следеће услове: 
завршен медицински факултет - положен струч-
ни испит; одобрење за самосталан рад (лиценца 
или решење о упису у именик лекарске коморе). 
Уз пријаву - молбу (обавезно навести број и датум 
огласа) кандидати прилажу неоверене копије сле-
деће документације: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, уверење о положе-
ном стручном испиту, одобрење за самосталан 
рад (лиценца или решење о упису у именик комо-
ре); извод из матичне књиге венчаних (ако је 
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кандидат променио презиме); потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефо-
ном и имејл-адресом (преко којих ће се вршити 
кореспонденција - заказивање интервјуа са кан-
дидатима) и изјавом да није осуђиван. О потре-
би спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на конкурс, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучиће директор. Кандидати који не 
дођу на интервју неће бити рангирани. Коначну 
одлуку о избору кандидата који ће бити примље-
ни у радни однос доноси директор. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служ-
ба за правне, економско-финансијске и техничке 
послове Дома здравља Велико Градиште. Прили-
ком заснивања радног односа кандидат који се 
прима у радни однос дужан је да достави лекар-
ско уверење, доказ да није осуђиван (уверење 
издаје МУП) и документацију претходно наведену 
уз пријаву - молбу, у оригиналу или оверене фото-
копије. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ (интернет страници Националне служ-
бе за запошљавање и Министарства здравља 
РС). Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама на писарници Дома здравља Вели-
ко Градиште или путем поште на адресу: Дом 
здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, 
12220 Велико Градиште, уз напомену „Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. По завршеном конкурсу преда-
та документа неће бити враћена кандидатима. За 
ближе информације можете се обратити на теле-
фон: 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша / висока струковна 
медицинска сестра

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника, са кућним 
лечењем, здравственом негом и 

поливалентном патронажом, Одељење 
за поливалентну патронажу

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о вишој медицин-
ској школи / висока здравствена школа струков-
них студија, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију решења о упису у 
Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад - 
лиценце, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти 

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника са кућним 
лечењем, здравственом негом и 

поливалентом патронажом

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер; фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце, кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; радно 
искуство најамње 6 месеци у звању медицинске 
сестре - техничара, општег смера.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огла-
са, могу бити позвани на разговор ради пружања 

додатних информације и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора дужан је да достави доказ о здравстве-
ној способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли поред писарнице у приземљу Дома 
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља 
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са 
назнаком „За оглас” или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 063/375-819

Доктор стоматологије

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, аномалије и повреде зуба, уста, вилица 
и лица, применом принципа и процедура савре-
мене стоматологије, о чему води прописану меди-
цинску документацију, врши систематске и друге 
прегледе предшколске и школске деце у циљу 
евидентиања обољења зуба, потпорног апарата 
зуба, меких ткива и постојања ортодонтних ано-
малија, поставља дијагнозу и врши терапију, бави 
се здравствено-васпитним радом, ради на уна-
пређењу оралног здравља жена у току трудноће 
и 12 месеци после порођаја, лечи каријес и њего-
ве конпликације, лечи обољења потпорног апа-
рата зуба, парадентопатије и врши екстракције 
зуба када је то неопходно, ради и друге послове 
по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, посе-
довање лиценце за рад, стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, најмање три године рад-
ног искуства на пословима доктора стоматологије. 
Кандидати за радно место достављају: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, диплому стома-
толошког факултета у оригиналу или овереној 
фотокопији, оригинал или оверену фотокопју уве-
рења о положеном стручном испиту, решење о 
лиценци издато од Стоматолошке коморе Србије.

Доктор медицине - специјалиста, 
изабрани лекар за жене

Опис посла: ради послове своје специјалности 
у ОЈ Дома здравља према распореду послова 
непосредног руководиоца, учествује у едукацији 
кадрова, ради на здравственом просвећивању. За 
свој рад одговара начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не и завршена специјализација из гинекологије, 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника, или основним сту-
дијама у трајању од најмање 5 година по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године и завршена специјализа-
ција из гинекологије, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; 
пожељно је да кандидати имају завршен курс из 
колпоскопије, цитологије и УЗ гинекологије и аку-
шерства. Кандидати за радно место достављају: 
кратку биографију; диплому медицинског факул-
тета у оригиналу или фотокопији; доказ о завр-
шеној специјализацији из гинекологије и акушер-
ства; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту;решење о лиценци 
издато од надлежне лекарске коморе.

Возач санитетског возила

Опис посла: врши превоз пацијената санитетским 
возилом, по налогу доктора медицине; учествује 
у уношењу и изношењу непокретних болесника 
у возило као члан екипе или самостално; врши 
контролу сигналних уређаја на возилу, контролу 
уља и слично, отклања једноставније кварове на 
возилу, као што су замене сијалица, осигурача и 
сл, води уредно прописану документацију и еви-
денцију о коришћењу возила, брине о рационал-
ној потрошњи горива и безбедности пацијената 
и екипе, одговара за возило и пратећу опрему и 
резервне делове, стара се да је возило у исправ-
ном стању и пријављује кварове. Обавља послове 
по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је 
начелнику службе, одговорном возачу и главном 
техничару.

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије; пожељно радно искуство од 6 месе-
ци на истим или сличним пословима. Кандидати 
за радно место достављају: диплому о стеченом 
средњем образовању; доказ о поседовању возач-
ке дозволе Б категорије. 

ОСТАЛО: Пријаве на оглас се достављају у затво-
реним ковертама, на горе наведену адресу Дома 
здравља, са назнаком „Пријава на оглас - не отва-
рати”. Неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби поливалентне 

патронаже Дома здравља Крагујевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом кандидати 
треба да испуњавају следеће посебне услове; 
високо образовање на основним студијама првог 
степена (струковне/академске) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лиценца 
за рад; положен возачки испит Б категорије; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању више 
односно струковне медицинске сестре. Заинтере-
совани кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и то: 
пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем 
телефона; диплому о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о положеном струч-
ном испиту; лиценцу или решење о упису у име-
ник коморе; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена кандидата); уверење о 
држављанству РС; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице). Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа 

Медицина
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биће позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање. 
Оглас објавити на интернет презентацији Минис-
тарства здравља Републике Србије и интернет 
презентацији Дома здравља Крагујевац. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
По завршетку огласа предата документа се неће 
враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/323-
087. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља Милу-
тина 1, 34000 Крагујевац.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Помоћни кувар
у болничкој кухињи у Одељењу за 

техничке и друге сличне послове, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања дужег од 30 дана, са 
пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: да поседују средњу стручну спрему - 
завршена средња школа. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о завршеној средњој школи; уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци, 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из 
полицијске управе) не старије од 6 месеци, крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
интернет адресом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријаве је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати и фотокопију 
личне карте, фотокопију вакциналног картона и 
санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужи-
на трајања школовања...). Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави: 
уредан санитарни налаз што доказује фотокопија 
санитарне књижице; лекарско уверење о општој 
здравственој способности, доказ о имунизацији 
ММР вакцином или потврду о серолошкој анали-
зи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имуниза-
цији хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу Института 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једног 
помоћног кувара у болничкој кухињи”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Виши физиотерапеут
на Одељењу за физикалну медицину и 
рехабилитацију Службе за физикалну 

медицину и рехабилитацију Клинике за 
дечју хабилитацију и рехабилитацију, на 
одређено време до 6 месеци, са пробним 

радом од 3 месеца

Опис посла: спроводи самостално терапеутске 
процедуре из области физикалне медицине и 
рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, 

кинезитерапија, парафинотерапија) на основу 
налога датог од стране лекара специјалисте за 
област физикалне медицине и рехабилитације, 
и о томе води прописану медицинску докумен-
тацију; прати пацијентово стање и напредак; 
прилагођава програм физиотерапије у складу са 
напретком пацијентовог стања; подстиче и поду-
чава пацијента за самостално извођење вежби; 
обавља и друге послове из свог делокруга рада, 
а по налогу непосредног руководиоца; за свој рад 
одговоран је непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. да поседује вишу стручну спрему VI 
степен - смер физиотерапеут; 2. положен струч-
ни испит; 3. лиценца за рад. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о завршеној вишој меди-
цинској школи или висока здравствена школа 
струковних студија; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних 
(уколико су диплома, уверење и лиценца изда-
ти на девојачко презиме); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда, не старије од 6 месеци), уверење да канди-
дат није осуђиван (из полицијске управе, не ста-
рије од 6 месеци), кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, интернет адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријаве је осам (8) 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Послови Националне службе за запошљавање. 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење о здравстве-
ној способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног 
картона и санитарну књижицу. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...) Пријаве се предају 
у затвореној коверти лично или поштом на адресу 
Института са назнаком: „Пријава на оглас: виши 
физиотерапеут на Одељењу за физикалну меди-
цину и рехабилитацију”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума

Орловићева бб
тел. 022/479-365

Доктор медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
акедемским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца, најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. За 
горе насловљено радно место кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт 
телефон, оверену фотокопију дипломе, оверено 
уверење о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце и доказ о радном искуству. 
Опис посла за горе наведено радно место утврђен 
је Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних места у Дому здравља Рума. 
Пријаве на оглас предају се поштом или лично у 
Секретаријату Дома здравља Рума од 07 до 14 

часова, радним данима или поштом на адресу: 
Орловићева бб, Рума, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време - доктор медицине изабрани лекар”, у року 
од 8 дана од дана објављивања Јавног огласа у 
листу “Послови”. Јавни оглас ће бити објављен 
на сајту Министарства здравља РС, огласној таб-
ли Дома здравља Рума и интернет презентацији 
Дома здравља Рума. Уз потписану пријаву на 
оглас са кратком биографијом приложити доказе 
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Коначну 
одлуку о избору кандидата који ће бити примље-
ни у радни однос доноси директор у року који не 
може бити дужи од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава кандидата. За све инфор-
мације можете се обратити на телефон: 022/479-
365.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

17530 Сурдулица
Српских владара бб

тел. 017/815-202

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца и најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверени препис или фотокопију дипло-
ме - уверење о завршеној средњој медицинској 
школи, смер лабораториски техничар; оверени 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу за рад, потврду НСЗ 
о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца), лекарско уверење о здравственој способ-
ности за за рад (поизвршеном избору кандидата 
- за изабраног кандидата), биографију са адресом 
и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити 
на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана 
оглашавања у недељнику ,,Послови” Националне 
службе за запошљавање. Избор између кандида-
та који испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 став 3 и 4 Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајна и јединица 
локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”
18230 Сокобања

Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицин-
ска сестра), IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит за своје звање. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору; фотокопију личне карте; кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац
Др Ђорђа Ковачевића 27

тел.011/8123-114

Акушерска сестра
за рад у Служби здравствене заштите 

жена са породилиштем

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
смер гинеколошко-акушерски; положен стручни 
испит за гинеколошко-акушерске сестре; поседо-
вање важеће лиценце за рад, односно решење 
о упису у именик Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије. Кандидати уз 
пријаву достављају: оверену копију дипломе о 
завршеној медицинској школи - смер гинеколош-
ко-акушерски; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту за звање гинеколошко-аку-
шерске сестре; оверену копију важеће лиценце за 
рад, односно решење о упису у именик Коморе 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије; биографију; копију личне карте; извод 
из матичне књиге рођених уколико је дошло до 
преомене презимена; потврду о некажњавању; 
потврду да се не води кривични поступак и да 
кандидат није осуђиван; уверење о држављан-
ству РС. Пријаву доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу са назнаком “За оглас”. 
Оглас је отворен осам дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови” НСЗ. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По завр-
шетку огласа предата документа се неће враћати 
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА 
РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша/висока струковна медицинска 
сестра

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања и 
боловања ради неге детета, у Служби 

за здравствену заштиту одраслих 
становника са кућним лечењем, 

здравственом негом и поливалентном 
патронажом

Виша/висока струковна медицинска 
сестра

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања 

и боловања ради неге детета, у 
Консултативно-специјалистичкој 

служби

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о вишој медицин-
ској школи/висока здравствена школа струков-
них студија; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопија решења о упису у 
Лекарску комору или фотокопију дозволе за рад 
- лиценце, кратка биографија са адресом и кон-
такт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огла-
са, могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора, дужан је да достави доказ о здравстве-
ној способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли поред писарнице у приземљу Дома 
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. 

Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком „За оглас - за заснивање радног односа 
на одређено време” или лично доставити у писар-
ницу ДЗ Раковица.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

за потребе Одељења анестезиологије 
са реаниматологијом, пробни рад до 6 

месеци

УСЛОВИ: положен специјалистички испит из 
анестезиологије, реаниматологије и интензивне 
терапије, најмање три године и шест месеци рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару, позна-
вање најмање једног светског језика, лиценца. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копију дипломе/уверења о завршеној специја-
лизацији из анестезиологије, реаниматологије и 
интензивне терапије; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопију лиценце; фотоко-
пију уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника 
служби здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада кан-
дидата - уколико их кандидат поседује.

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених, 
пробни рад до 6 месеци

2 извршиоца

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених, на 
одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине, положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару, познавање најмање 
једног светског језика, лиценца, просечна оце-
на студирања преко 8,5, пожељно је искуство у 
раду са педијатријском популацијом у установа-
ма терцијарног нивоа здравствене заштите. При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, 
тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном 
раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном 
на раду и оценама рада кандидата - уколико их 
кандидат поседује. Напомена: уколико кандидат 
жели да конкурише на више расписаних конкурса 
за пријем доктора медицине од стране Универзи-
тетске клинике, потребно је да на сваки конкурс 
пошаље посебно пријаву.

Фармацеутски техничар
за потребе Болничке апотеке, пробни 

рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства 
у наведеном звању, лиценца. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за Одељење неурохирургије, Одељење 
хематологије, Одељење урологије, 

пробни рад од 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријс-
ког или општег смера, положен стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства на 
пословима медицинске сестре-техничара након 
положеног стручног испита. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију лиценце; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за потребе Одсека за помоћне послове, 

пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, 6 месеци радног 
искуства на одговарајућим пословима. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду,  потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на наведену адресу Клинике, са назнаком рад-
ног места за које се конкурише. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА “ЛИВАДА” БЕОГРАД

тел. 064/642-76-80

Дипломирани фармацеут
за рад у Крагујевцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС - дипломирани фармацеут; радно 
искуство није неопходно; положен стручни испит. 
Кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт 
телефон: 064/642-76-80, најкасније до 13.12.2019. 
године.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Радник на обезбеђењу
средња стручна спрема, на одређено 
време од 12 месеци, пробни рад од 3 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 
и 13/2017-одлука УС) и посебни услови утврђени 
Правилником о унутрашњој организацији са сис-
тематизацијом радних места Клиничког центра 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
лиценца за вршење специјалистичких послова 
службеника обезбеђења; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. На 
радне односе засноване по окончаном конкурсу 
примењиваће се важећа Уредба о коефицијенти-
ма за обрачун и исплату плата запослених у јав-
ним службама. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса бити објављени на 
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт теле-
фон 034/505-273. Пријаве се подносе лично затво-
реној коверти преко писарнице Клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место _______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду
висока стручна спрема, за потребе 

Одсека за безбедност и здравље на раду 
Одељења за правне послове Службе 
за правне и економско-финансијске 

послове, на одређено време на период 
од 12 месеци због повећаног обима 

посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 

односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Клиничком центру Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног односа 
за послове је: радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите у 
области заштите, безбедности и здравља на раду 
у трајању од најмање 6 месеци. Избор кандида-
та обавиће се на основу дужине радног (волон-
терског) стажа и интервјуа са кандидатима који 
обављају стручне Комисије Клиничког центра 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом. Кандидати који имају радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) треба да доставе доказ/потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стра-
не надлежне службе. Кандидати су у обавези да 
на пријави наведу за која радна места конкури-
шу (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој  установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место _______ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар - општи смер
средња стручна спрема, за потребе 

Центра за гастроентерохепатологију, на 
одређено време од 12 месеци, пробни 

рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Клиничком центру Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног односа 
за послове је: радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите у 
наведеној организационој јединици у трајању од 
најмање 6 месеци. Избор кандидата обавиће се 
на основу дужине радног (волонтерског) стажа и 
интервјуа са кандидатима који обављају стручне 
Комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на 
једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој  установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу 
за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора 
(ако је кандидат у радном односу) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном одно-
су). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место _______ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима
основна школа, на одређено време од 

12 месеци због повећаног обима посла, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 

Медицина
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односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Избор кандидата обавиће се на основу интервјуа 
са кандидатима који обављају стручне Комисије 
Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на 
једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој  установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место _____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, за рад у Амбуланти 

Дедина, Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршен медицински факултет 
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору.

2. Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка на рад, за рад у Амбуланти 

Нова Пијаца, Службе опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршен медицински факултет 
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву у којој наводе за које радно 
место се пријављују; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у комору, изјаву да су здравствено способ-
ни за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Одељењу за инфективне 

болести у Служби за инфективне и 
кожне болести, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

3. Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

4. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

5. Гинеколошко-акушерска сестра / 
бабица у породилишту

за рад у Одељењу акушерства у Служби 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколош-
ко-акушерског смера, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

6. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за интерну медицину, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра - IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Дневој болници интернистичке 
службе у Служби за интерну медицину, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

8. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за гастрохирургију на 
Другом одељењу - хируршка траума и 

гастроинтестинална хирургија у Служби 
за хирургију, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог 
на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра - IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

9. Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Амбуланти за специјалистичко-
консултативне прегледе у Служби за 
неурологију, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог 
на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра - IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

10. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Одељењу за кожне болести 
у Служби за инфективне и кожне 

болести, на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра - IV степен, стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

11. Помоћни кувар
за рад у Одсеку за припрему хране у 
Служби за помоћне и друге послове, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

Медицина
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12. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад у Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време на 3 месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

За радна места од 1 до 10 кандидати тре-
ба да поднесу: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења изда-
ти на девојачко презиме), оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа. 

За радно место 11 кандидати треба да под-
несу: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме).

За радно место 12 кандидати треба да под-
несу: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су сведочан-
ство или уверења издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назна-
ком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

САМОСТАЛНА РАДЊА
АПОТЕКА “КАМИЛИЦА “

22320 Инђија, Војвођанска 9
e-mail: apoteka.kamilica@yahoo.com

Фармацеутски техничар
на одређено време

Опис посла: рад са пацијентима, пријем робе, 
организација рада у апотеци.

УСЛОВИ: диплома средње фармацеутске школе 
(преквалификације не долазе у обзир), положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару. Тра-
жимо кандидата који има: позитиван однос према 
раду и колегама; добре комуникацијске вештине, 
кандидата који је одговоран, поуздан и педан-
тан. Нудимо могућност за стицање нових знања 
и вештина, позитивну радну атмосферу, колек-
тив у којем владају толеранција и разумевање, 
коректан однос од стране послодавца, могућ-
ност заснивања сталног радног односса, редовну 
исплату зараде. Кандидати могу послати свој CV 
на имејл: apoteka.kamilica@yahoo.com.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

у Служби за послове менаџмента, 
правне, економско-финансијске, 
административне, техничке и сл. 

послове, Одељење за јавне набавке, 
техничке послове и одржавање, на 
одређено време од 10 месеци, због 

повећаног обима посла и потребе да се 
наведени послови изврше благовремено

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити сле-
деће посебне услове: основно образовање (завр-
шена основна школа). Уз пријаву на оглас канди-
дати су дужни да доставе доказе о испуњености 
услова и то: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, сведочанство о завр-
шеној основној школи, доказ о промени презиме-
на, уколико је кандидат променио презиме. Прија-
ве са доказима о испуњености услова, достављају 
се непосредном предајом или путем поште: Заво-
ду за јавно здравље Ужице, Др Веселина Марин-
ковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључивања уговора о раду, 
достави тражене доказе о испуњености услова 
огласа у оригиналу или овереној копији, као и 
доказ о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. 

ДОМ ЗДРАВЉА
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва са 
кућним лечењем и негом у Амбуланти 

Памбуковица 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: завршен медицински факултет; поло-
жен стручни испит; да су држављани Републике 
Србије. Заинтересовани подносе следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; копија личне карте; уврење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном као и документа који-
ма се доказује испуњеност услова огласа (овере-
не фотокопије), достављају се на горе наведену 
адресу. Рок за подношење пријаве је десет дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Перач лабораторијског посуђа
за потребе Одсека за одржавање 
хигијене у Служби за техничке и 

помоћне послове, на одређено време 
до повратка са боловања привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 

профила; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицина 

Посао се не чека, посао се тражиwww.nsz.gov.rs
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„SINTEC SERBIA“ DOO
Београд, Aугуста Цесарца 17

Заваривач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, радно 
искуство од 2 године. Рад на терену, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати треба да се јаве путем телефо-
на: 011/367-0015, 064/8129-444, особа за контакт 
Ружица Павловић.

Цевар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, радно 
искуство од 2 године. Рад на терену, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати треба да се јаве путем телефо-
на: 011/367-0015, 064/8129-444, особа за контакт 
Ружица Павловић.

„КАЛГРАД“ ДОО
Београд, Баћевац

Улица академика Петра Стефановића 135

Гипсар - кнауф гипс
на одређено време 2 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство од 6 месеци; место рада: Београд, рад-
но време: 5 дана по 8 часова. Трајање конкурса: 
08.12.2019. године. Кандидати треба да се јаве на 
број телефона: 062/8623-679, Никола Калаба.

Молер
5 извршилаца

на одређено време 2 године

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство од 6 месеци; место рада: Београд, рад-
но време: 5 дана по 8 часова. Трајање конкурса: 
08.12.2019. године. Кандидати треба да се јаве на 
број телефона: 062/8623-679, Никола Калаба.

Фасадер
на одређено време 2 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство од 6 месеци; место рада: Београд, рад-
но време: 5 дана по 8 часова. Трајање конкурса: 
08.12.2019. године. Кандидати треба да се јаве на 
број телефона: 062/8623-679, Никола Калаба.

„EUROBRAVO“ DOO
Београд, Табановачка 5

Помоћни радник за монтажу прозора
на одређено време

20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Место рада: Београд - 
Вождовац, потом упућивање на рад у иностран-
ство - Немачка. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 
064/8631-546.

Монтер АЛУ и ПВЦ врата и прозора
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Место рада: Београд - 
Вождовац, потом упућивање на рад у иностран-
ство - Немачка. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати треба да се јаве путем телефона: 
064/8631-546.

МЕГА - ЗСЗ ДОО
11080 Земун,Угриновци

e-mail: megazsz@yahoo.com
тел. 064/197-6541

Магационер, виљушкариста

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, није 
потребно радно искуство. Кандидати своје прија-
ве могу слати на e-mail адресу: megazsz@yahoo.
com или се пријавити на број телефона: 064/197-
6541.

„МОДУЛОР“ ДОО
Београд, Земун, Николаја Салтикова 61

Молер
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за молера; радно искуство: 12 месеци.

Бравар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за бравара; радно искуство: 12 месеци.

Зидар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за зидара; радно искуство: 12 месеци.

Водоинсталатер
на одређено време

5 извршилица

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за водоинсталатера; радно искуство: 12 месеци.

Гипсар
на одређено време

5 извршилица

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за гипсара; радно искуство: 12 месеци.

Керамичар
на одређено време

5 извршилица

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, обука 
за керамичара; радно искуство: 12 месеци.

Магационер у производњи столарије
на одређено време

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 12 
месеци.

ОСТАЛО: Теренски рад, радно место са повећа-
ним ризиком, обезбеђен превоз. Трајање конкур-
са: до попуне. Начин конкурисања: путем телефо-
на 060/666-82-19.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ДРУШТВО
СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ

“ЕЛВОД“ ДОО
Крагујевац

тел. 034/505-570

Варилац
на одређено време 6 месеци

3 извршиоца

Опис посла: послови вариоца - аутогено завари-
вање МИГ/МАГ, универзални заваривач/помоћ-
ник заваривача.

УСЛОВИ: Од I до IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство није нео-
пходно; возачка дозвола Б категорије. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве лично у 
Националну службу за запошљавање - Филијала 
Крагујевац, канцеларија бр. 17 или могу позвати 
на контакт телефон: 034/505-570, сваког радног 
дана од 08 до 15 часова, најкасније до 13.12.2019. 
године.

MAGIC PRO DOO NIŠ
18000 Ниш, Булевар цара Константина 80-82

Технолог
УСЛОВИ: технолог - мастер инжењер фармацеут-
ског и козметичког инжењерства; обука за козме-
тичку регулативу 2009, саветник за хемикалије, 
обука за управљање отпадом и заштита животне 
средине. Потребно је познавање рада на рачуна-
ру и виши ниво знања енглеског језика; возачка 
дозвола Б категорије; радно искуство је пожељ-
но. Конкурисање кандидата путем мејла: info@
magicparfume.com или на адресу. Додатне инфор-
мације путем телефона: 018/4541-062.

,,ФЕРОПЛАСТ” ДОО
Гроцка, Врчин, Авалска 120

тел. 011/8054-353
e-mail: office@feroplast.com

Металостругар
место рада Врчин, пробни рад 1 месец

3 извршиоца

Металоглодач
место рада Врчин, пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; обез-
беђен превоз, смештај и исхрана. Трајање конкур-
са: 30.04.2020. године. Разговор са послодавцем 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси: 
Врчин, Авалска 120. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем имејл-адресе или 
да се јаве на контакт телефон. Лице за контакт: 
Дејан Миладиновић.

„HUTCHINSON” ДОО РУМА
Рума, Индустријска 71

е-mail: posao@hutchinson.com

Помоћник вариоца
на одређено време 3 месеца, уз 

могућност продужетка радног односа
5 извршилаца

Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електрозава-
ривање, браварски послови.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање и радно искуство; познавање МИГ/
МАГ заваривања, електрозаваривања и бравар-
ских послова.

Индустрија и грађевинарство

www.nsz.gov.rs
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Радник у магацину
на одређено време 3 месеца, уз 

могућност продужетка радног односа
10 извршилаца

Опис посла: послови ручног палетара, рад на уто-
вару, истовару и слагању робе.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање и радно искуство; пожељна возачка 
дозвола Б категорије.

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца, уз 

могућност продужетка радног односа
40 извршилаца

Опис посла: сечење гумених црева, монтажа 
делова од гуме.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз, смештај и исхрана. 
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт 
телефоне послодавца или да пријаве доставе 
путем мејла. Телефон: 069/1112-756 (од 8 до 16 
часова), особа за контакт: Нада Шерифовић.

ELIXIR MEG DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимањe; радно искуство: минимум 3 године; 
пожељно, не и обавезно, поседовање једне од 
лиценци за заваривање REL, MIG, MAG или TIG 
поступком. 

Бравар
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, 
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа 
склопова, склапање конструкција, припрема за 
заваривање и други браварски послови

Електричар
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање маши-
на и постројења кабловима, поправка електричне 
инсталације, електромоторног развода, испити-
вање исправности

ОСТАЛО: теренски рад, рад у сменама; обезбеђен 
смештај и исхрана. Пробни рад 3 месеца. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на горе наведени мејл, да 
контактирају послодавца путем контакт телефо-
на или да проследе радну биографију на адресу 
послодавца: Радујевачки пут бб, 19330 Прахово, 
Лице за контакт: Саша Микић.

  

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник за предмет Клавир
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник за предмет Оргуље
са 29% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Корепетитор
са 26% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (кандидати полажу 
аудицију за пријем у радни однос)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019), чл. 3 и 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култу-

ра, уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 
9/2019). Остали услови су прописани чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; биографију са следећим доказима о 
испуњености услова: доказ о стеченом образо-
вању (оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
уверење да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или доказ да су положи-
ли стручни испит за лиценцу (у складу са чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања); уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског 
језика - подноси кандидат који средње, високо 
образовање није стекао на српском језику, издат 
од одговарајуће високошколске установе; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Пријаве се под-
носе на на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”.

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ 
КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 064/827-11-21

Домар - ложач
са 50% радног времена, на одређено 

време до 10 месеци

УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9
тел: 011/307-63-01

Професор српског језика
на одређено радно време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

Педагог школе
на одређено радно време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,са 

50% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено радно време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радном месту проф. 
српског језика и педагога школе треба да испуња-
ва опште услове прописане Законом о раду, 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и 
услове предвиђене за рад на радом месту проф. 
српског језика, педагога школе и проф. разред-
не наставе који се тичу стручне спреме прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних срадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017): 1) да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, односно стручног сарадника стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и учени-
цима;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-

рује образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.



   |  Број 856 | 20.11.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице које 
је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: 1. оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2. оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (ако има поло-
жен испит); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак: а) доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, б) потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или в) 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); 5. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 6. оригинал или оверену фотокопију извода 
из књиге рођених; 7. оригинал или оверену фото-
копију лекарског уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци); 8. пријаву на конкурс, 
са радном биографијом. Доказ о знању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Кон-
курсна комисија у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку 
проверу способности коју врши надлежна служба 
за запошљавање.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор проф. српског језика и педагога школе и са 
потребном документацијом доставља на адресу 

школе: Градски парк 9, 11080 Земун, у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за избор проф. 
српског језика или педагога школе или проф. 
разредне настве”, лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
документа које нису оверене од стране надлежног 
органа. Достављена документација се не враћа. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 до 
14.00 часова, путем телефона 011/3076-301.

ППУ „РСД БАЈКА“
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14

тел. 063/841-23-18

Логопед
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, дефектолошки факултет, пожељно 
радно искуство. Пријаве слати на e-mail: office@
rsdbajka.com.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршене 
мастер студије, уверење о држављанству.

Спремачица
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, сведочанство о 
завршеној основној школи, уверење о држављан-
ству.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати поштом или поднети 
лично, на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Бео-
град, Милана Ракића 41.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11224 Врчин, 29. новембра 15

тел. 011/8053-467, 8055-527, 8055-285

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање, стече-
но на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, однсоно групе предмета; 
да има одговарајуће високо образовање на основ-
ним студијама учитељског факултета у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо обазовање до 10. септембра 
2005. године и то за наставника основне школе; 
да има образовање из психолошких, педагошких 
и медтодичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (доказује се уверењем о поло-
женом стручном испиту); да има дозволу за рад 
за наставника и стручног сарадника - лиценцу; 
да има најмање пет година рада у установи на 

пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања из члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Лице које 
се пријављује на конкурс уз формулар за пријем 
у радни однос подноси: биографске податке са 
кратким прегледом кретања у служби, адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника; потврду о раду у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
наон стеченог одговарајућег образовања - ориги-
нал; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - оригинал; извод из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - оригинал; уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци - оригинал или овере-
ну фотокопију; извод из матичне књиге рођених 
(на прописаном обрсцу са холограмом) - ориги-
нал или фотокопију; остала документа која могу 
послужити у поступку. Формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања кандидат може 
преузети са веб-адресе Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs. 
Пријаве се шаљу препорученом пошиљком на 
адресу: Основна школа „Свети Сава“, Врчин, 29. 
новембра 15, са назнаком: „За конкурс за радно 
место наставника разредне наставе“ или се пре-
дају непосредно у секретаријату школе, радним 
даном од 08.00 до 15.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент и технологија 

грађења
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области којој наставни предмет при-
пада.

Асистент за ужу научну област 
Бетонске конструкције

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже нау-

Наука и образовање 
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чне области за коју се бира, студент докторских 
студија у складу са чланом 84 став 1 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19).

Асистент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже нау-
чне области за коју се бира, студент докторских 
студија у складу са чланом 84 став 1 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19).

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и дру-
гих општих аката Универзитета и Факултета. Уз 
пријаву доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и ове-
рен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ОШ “20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 138

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
према прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, да испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидати подносе ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван у складу са одредбом чл. 139 ст. 1 т. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад уколико образовање није стечено на српском 
језику, попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, краћу биографију. Канди-

дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс 
са потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају се лично 
или пошром на наведену адресу.

ОШ “ВЛАДА ОБРАДОВИЋ 
КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75, 215-54-76

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, сертифи-
кат о завршеном програму обуке за педагошког 
асистента, познавање ромског језика с обзиром 
да се ради са децом, ученицима и породицама из 
ромске заједнице, у складу са законом. Уз пријаву 
доставити оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, доказ о неос-
уђиваности, лекарско уверење (након заснивања 
радног односа).

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ 
11250 Београд, Железник

Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутне запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији, знање енглес-
ког језика - напредни ниво. Уз пријаву приложи-
ти: биографију; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; оверену фото-
копију дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документације 
која није у складу са наведеним неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу.

ПУ “ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123

тел. 062/8062-291
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Пожељно је да се кандидати налазе 
минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Контакт 
са послодавцем позивом на 062/806-2291 или 
слањем радне биографије на e-mail: jelena.cuk.
pedagog@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), на којима је лице оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста или средње образовање - 
медицинска сестра васпитач.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове - правник - сарадник за 
правне послове

на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године.

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
formular-za-konkurisanje.doc), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи искључиво преко 
поште на наведену адресу са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад: срп-
ски. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл.24. Закона о раду, канди-
дати треба да испуњавају и услове прописане чл. 
139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
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пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Доказ да лице није осуђи-
вано не може бити старији од 6 месеци. Фотоко-
пије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАДОЈКА ЛАКИЋ” 

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, 
треба да испуњава и посебне услове из чл. 139, 
140 и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о врсти 
стручне спреме за рад наставника и стручних 
сарадника у основној школи,  мора да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме и то: 1) 
професор педагогије, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог - мастер; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз овај 
формулар кандидати достављају и: биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву сви 
тражени докази морају бити достављени као ори-
гинали или оверене копије оригинала. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће се узи-
мати у размареање при одлучивању по конкурсу. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве доставити лично или послати на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс - за 
пријем у радни однос, на радно место - педагог 
школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник географије
на одређено време до краја школске 

2019/2020.

Спремачица
на одређено време до краја школске 

2019/2020.

Наставник српског језика
на одређено времедо краја школске 

2019/2020.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми и уверење о држављанству. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25

тел. 011/216-35-32

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника средње стручне школе из 
подручја рада Машинство и обрада метала, за 
педагога и психолога стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука са 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лицаили родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за привред-
ни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе у 2 примерка: ове-
рен препис-фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверен препис-фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, доказ о држављанству, доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело, 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ утврђен Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, доказ да се 
против њега не води кривични поступак, потвр-
ду о радном стажу, доказ о познавању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (уколи-
ко кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника), биографске податке са прегледом 
кретања у служби. Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Сви докази саставни су 
део пријаве на конкурс и морају бити оверени и не 
старији од 6 месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на наведену адресу са наз-
наком “Пријава на конкурс за директора” у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58

Наставник биологије
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник музичке културе
на одређено време, са 60% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане у члану 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018), да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/17 
и 13/18). Потпуном пријавом сматра се пријава 
која поред кратких биографских података садр-
жи: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, са одштампа-
ним пријавним формуларом; доказ о држављан-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 
месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља сам 
кандидат и саставни је део пријаве на конкурс. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Ћирило и Мето-
дије” Учитељска 58, Београд, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса огласним новинама 
„Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, тел. 011/2884-265.

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин, тел. 019/545-321

Оглас објављен дана 06.11.2019. године у 
публикацији „Послови“ број 854 поништа-
ва се у целости.

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105
email: osvmpek@gmail.com
www.staraskola-mpek.edu.rs

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
директора

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања обра-
зовање („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
други закон и 27/2018 (II) - други закон и 10/19) и 
то: 1) да имају одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон 
и 10/19), лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19) и то: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломира-
ни педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер физичког 
васпитања и спорта; професор спорта и физичког 
васпитања; професор спорта и физичке културе; 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад). 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (оверена копија 
не старија од 6 месеци) у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
- други закон и 27/2018 (II) - други закон и 10/19) 
и према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл.гласник РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није лице осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона) - не старије од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику; потписану биографију. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 

са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе: ОШ „Велимир Маркићевић”, Светог 
Саве 39, 19250 Мајданпек, са назнаком „За кон-
курс”.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ”

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

e-mail: vrticlucani@mts.rs

Кувар

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених 
услова, кандидати морају да испуњавају и сле-
деће посебне услове: 1. одговарајуће образо-
вање: трећи или четврти степен стручне спре-
ме - средња школа куварског смера: кулинарски 
техничар, кулинар или кувар; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, 3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да 
знају језик на коме остварује васпитно-образовни 
рад – српски језик. Докази о испуњености услова 
под бројем 1), 3) до 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву 
на конкурс на формулару који се може попуни-
ти на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву 
поднети и: кратку радну биографију; оверен пре-
пис (фотокопија) дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да нису пра-
воснажном пресудом осуђивани за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (наведено у 
општим условима конкурса). Изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду дужан је да 
достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности. Фотокопије докумената морају бити 
оригинал или оверене копије, а документација не 
старија од 6 месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Предшколска уста-
нова „Наша радост” Лучани, Радничка бб, 32240 
Лучани, поштом или донети лично, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком 
„Конкурс за кувара”. Достављена документација 
се не враћа.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или б) на основним студијама у трајању 
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од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова 
из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс и подносе се у виду ове-
рених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а документацију из тачке 4 овог конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: Економска школа, Господар 
Јованова 1, 32000 Чачак или предати лично. Због 
достављања обавештења, одлука и позива за раз-
говор неопходно је да кандидат у пријави наве-
де тачне контакт податке. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 032/344-793.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/741-214

Наставник енглеског језика
са 46,67% норме, на одређено време 

ради замене запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139 и чл. 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19), да има одговарајуће 
образовање, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019). Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, доказ о испуње-
ности услова из члана 139 став 1 тачка 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
- за извођење наставе на српском језику. Лекар-
ско уверење се доставља по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре потписивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребним документима слати 
на адресу: Основна школа „Арсеније Лома”, Војво-
де Арсенија Ломе 1, 32313 Рудник.

Наставник физичког васпитања
са 20% норме, на одређено време ради 

замене запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139 и чл. 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и да има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019). Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском јези-
ку. Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре потписивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Арсеније Лома”, 
Војводе Арсенија Ломе 1, 32313 Рудник.

Чистачица
са 50% норме, на одређено време ради 

замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом и то: 1) да има завршено 
основно образовање и васпитање, 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-

них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Копије морају бити 
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. 
Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре потписивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Арсеније Лома“; 
Војводе Арсенија Ломе 1, 32313 Рудник.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник филозофије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да има држављанство Републике Србије; да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно са 
потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању ако диплома није издата (кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама 
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другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских,односно основних струковних 
студија), уверење надлежне полицијске управе 
да није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (уве-
рење треба да буде издато након расписивања 
конкурса), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци), доказ да зна српски језик (овај 
доказ доставља само кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку). Лекарско уверење (доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат који буде 
примљен у радни однос, пре закључења уговора 
о раду. Пријаве и документацију достављати у 
затвореној коверти, лично или поштом на адре-
су школе, са назнаком „За конкурсну комисију” и 
навести назив радног места за које конкуришете 
(наставник филозофије). Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац 

тел. 035/541-040

Наставник српског језика и 
књижевности

са 27,77% радног времена, на одређено 
време ради одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019): 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Службени гласник РС”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II и 13/2018); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. У скла-
ду са чланом 155 кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 

стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
- српски језик (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тач-
ка 3 (уверење полицијске управе са изводом из 
казнене евиденције издатог од стране МУП-а РС); 
кратку биографију. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, а кандидати потребну 
документацију, заједно са одштампаним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор и посла-
ти на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију” на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 
35254 Поповац.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА

ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА “СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник групе предмета 
Прехрамбена технологија

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

до његовог повратка са функције 
управника дома, а најкасније до 

31.08.2020. године, са 25,86% радног 
времена

Наставник хемије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка са функције 
управника дома, а најкасније до 

31.08.2020. године, са 74,14% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закони и 10/19), 
и то да: 1) поседује одговарајуће образовање за 
наставника у складу са одредбама члана 139, 140, 
141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 , 27/18-
др.закони и 10/19) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада пољопривреда, производња и 
прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: 
диплому о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању у складу са одредбама чл. 139, 140, 141 
и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закони и 10/19) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помочних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња и пре-
рада хране („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018) - оригинал 
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверену копију; доказ да 
кандидат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони и 10/19) и то: уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверену копију; уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију тј. доказе о испуњености услова, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи (поштом или лично) на горена-
ведену адресу, са назнаком “Конкурс за пријем у 
радни однос ____________ (навести тачан назив 
радног места за које се конкурише), не отварати”. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису ори-
гинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени галасник 
РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир при-
ликом доношења одлуке о избору кандидата по 
овом конкурсу.

КИКИНДА

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена недељно, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019; у даљем тексту: 
Закон) и степена и врсте образовања из члана 
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140 Закона и члана 6 став 1 тачка 8 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019; у даљем тексту: Правилник) и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање из чла-
на 139 став 1 тачка 1) и члана 140 Закона и чла-
на 6 став 1 тачка 8 Правилника: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године (лице 
из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и стручне спре-
ме): дипломирани библиотекар - информатичар, 
професор, односно дипломирани филолог језика 
и књижевности, професор, односно дипломирани 
филолог за општу књижевност са теоријом књи-
жевности, професор разредне наставе, професор 
језика и књижевности, односно књижевности 
и језика - смер за библиотекарство, професор, 
односно дипломирани филолог књижевности и 
језика, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности, професор српског језика 
и књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност, мастер библи-
отекар - информатичар, мастер филолог (главни 
предмет/профил библиотекарство и информати-
ка), мастер професор језика и књижевности (глав-
ни предмет/профил библиотекарство и информа-
тика), професор југословенских књижевности, 
дипломирани компаративиста и библиотекар; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да је држављанин Републике 
Србије и 5. да зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Без лиценце 
послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља лице које је засновало рад-
ни однос на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог.

ОСТАЛО: Услови из члана 139 став 1 Закона 
доказују се подношењем: за тачку 1. оверене 
фото-копије дипломе, односно уверења о стече-
ном одговарајућем образовању из члана 140 и 
144 став 2 тачка 3) Закона и члана 6 став 1 тач-
ка 8) Правилника (оверена фотокопија дипломе, 
односно уверења о стеченом високом образовању 
у напред наведеном степену и врсти); за тачку 2. 
оверене фото-копије лекарског уверења надлеж-
не службе медицине рада пре закључења уговора 

о раду; за тачку 3. уверења или оверене фото-ко-
пије уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова и надлежног основног суда; 
за тачку 4. уверења или оверене фото-копије уве-
рења о држављанству уздато на образцу након 
1.1.2019. године и за тачку 5 лица која су одгова-
рајуће образовање стекла на српском језику под-
носе доказ као за тачку 1, а уколико одговарајуће 
високо образовање није стечено на српском јези-
ку доставља се оверена фотокопија потврде/уве-
рења да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило 
испит из језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Осим напред наведене доку-
ментације на конкурс уз пријаву кандидат дос-
тавља и извод из матичне књиге рођених издат 
након 1.3.2010. године, односно његову оверену 
фотокопију и биометријски очитану личну карту. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у недељном листу Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Кандидати напред наведену 
документацију заједно са радном и животном био-
графијом својеручно потписаном, достављају уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
путем поште на адресу: Основна школа „Петар 
Кочић“, Главна 50, 23311 Наково или непосредно 
на напред наведену адресу са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима 
је секретар установе, телефон за информације: 
0230/454-330.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

у другом циклусу основног образовања 
и васпитања, са 44,4% радног времена 

недељно, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018-др.закони и 10/2019; у даљем тексту: 
Закон) и степена и врсте образовања из члана 140 
Закона и члана 3 став 1 тачка 3. подтачка 1) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019; у даљем тексту: Правилник) 
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
из члана 139 став 1 тачка 1) и члана 140 Закона 
и члана 6 став 1 тачка 8. Правилника: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не (лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
и стручне спреме): професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-

грам или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура) и мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да је држављанин Републике Србије и 
5. да зна српски језик као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Без лиценце посло-
ве наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које је засновало радни 
однос на одређено време ради замене одсутног.

ОСТАЛО: Услови из члана 139 став 1 Закона 
доказују се подношењем: за тачку 1. оверене 
фотокопије дипломе, односно уверења о стече-
ном одговарајућем образовању из члана 140 и 
144 став 2 тачка 3) Закона и члана 3 став 1 тач-
ка 3. подтачка 1) Правилника (оверена фотоко-
пија дипломе, односно уверења о стеченом висо-
ком образовању у напред наведеном степену и 
врсти), а лице које је стекло високо образовање 
мастер професор предметне наставе подноси и 
оверену фотокопију дипломе, односно уверења 
о стеченом образовању претходно завршених 
студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за енглески језик; за тачку 2. ове-
рене фотокопије лекарског уверења надлежне 
службе медицине рада пре закључења уговора 
о раду; за тачку 3. уверења или оверене фото-
копије уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова и надлежног основног суда; 
за тачку 4 уверења или оверене фото-копије уве-
рења о држављанству уздато на образцу након 
1.1.2019. године и за тачку 5 лица која су одгова-
рајуће образовање стекла на српском језику под-
носе доказ као за тачку 1, а уколико одговарајуће 
високо образовање није стечено на српском јези-
ку доставља се оверена фотокопија потврде/уве-
рења да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило 
испит из језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Осим напред наведене доку-
ментације на конкурс уз пријаву кандидат дос-
тавља и извод из матичне књиге рођених издат 
након 1.3.2010. године, односно његову оверену 
фотокопију и биометријски очитану личну карту. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у недељном листу Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Кандидати напред наведену 
документацију заједно са радном и животном био-
графијом својеручно потписаном, достављају уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
путем поште на адресу: Основна школа “Петар 
Кочић”, Главна 50, 23311 Наково или непосредно 
на напред наведену адресу са назнаком “За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима 
је секретар установе, телефон за информације: 
0230/454-330.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „УГЉАРЕ“
Кнеза Милоша бб, Угљаре

38210 Косово Поље
тел. 038/84-479

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
10/19) за наставника, педагога или психолога 
и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада школа: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; дозволу 
за рад наставника односно стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућего бразовања. Кандидат треба да има: 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: 1) доказ о држављанству Републи-
ке Србије - уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 3) уве-
рење да није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
сца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за то лице није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 

за приврени преступ у вршењу раније дужности; 
4) доказ о знању српског језика уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском јези-
ку; 5) оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 6) 
уверење о положеном испиту за директора шко-
ле (изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); пријава која 
не садржи овај доказ неће се сматрати непотпу-
ном; 7) потврду о раду у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање 8 година); 8) доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора; 9) радну био-
графију; 10) оквирни план рада за време манда-
та; 11) доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (ако гакандидат поседује доставља 
оверену фотокопију); 12) уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора школе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (оверену фотокопију). 
Сви докази о испуњености услова достављају се 
уз пријаву на конкурс, осим доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности, који иза-
брани кандидат доставља пре закључења угово-
ра на одређено време. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лич-
но или поштом препорученом пошиљком на горе 
наведену адресу, са назнаком ,,За избор дирек-
тора“. Додатне информације могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 038/84-479. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА” ОБИЛИЋ

38213 Прилужје
тел. 028/467-556

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе трба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ст. 1 
ст. 2 и ст. 5 чланом 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр.88/2017, 27/2018, 
и10/2019- др. закони), 1) да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за директо-
ра школе дужан је да у законском року положи 
испит), 3) да има најмање 8 година рада у устано-

ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 6) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ, 8) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оверен препис/оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању; 
оверен препис/оверену фотокопију докумената о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, оригинал/оверену фотокопију потврде 
о радном стажу у области образовања и васпи-
тања, најмање 8 година рада у области образо-
вања (не старије од 6 месеци), оригинал/оверену 
фотокопију уверења МУП-а Србије да кандидат 
није осуђиван правоснажно за наведена кри-
вична дела из члана139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци) оригинал/оверену фотоко-
пију уверења привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажно за привредни преступ, 
оригинал/оверену фотокопију уверења да про-
тив кандидата није поктренут кривични поступак 
(не старије од шест месеци), оригинал/оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), оригинал/оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци), лекарско уверење, доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника ако га поседује 
а уколико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату стручно 
педагошког надзора школе и оцену спољног вред-
новања, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци), пријаву 
на конкурс са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, 
план и програм рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Кандидат изабран за директора школе које 
нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним зако-
ном. Кандидат попуњава пријавни формулар који 
се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са прија-
вом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на 
адресу школе, у затвореној коверти, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана облављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 
028/467-556.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за педагогију

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Педагошке науке, ужа научна 
област Педагогија, теорија наставе и 
методика васпитно-образовног рада

Катедра за српску књижевност и језик

Наставник у звање доцента за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Историја српске 
књижевности

на одређено време на 5 година

Асистент за научну област 
Филолошке науке, ужа научна 

област Историја српске 
књижевности

на одређено време на 3 године

Сарадник у настави за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Историја српске 

књижевности
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати за наставника тре-
ба да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 74 и 83 и 84 Закона о високом образо-
вању Републике Србије („Сл.гласник РС” , број 
88/2017,27/18-др. закон, 73/18), и члана 139 165 
и 171 Статутa Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици и Правилни-
ком о минималним условима за избор у звање 
наставника Филозофског факултета у Косовској 
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија, списак научних радова, радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није правоснажном пресудом осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, уверење о држављанству 
Републике Србије), подносе се на адресу: Фило-
зофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 
Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс”. 
Кандидати за избор наставника у звање настав-
ника су обавезни да сву потребну документацију 
доставе Факултету у штампаној форми и у елек-
тронској форми на CD и у PDF формату. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Обавештења се могу 
добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Доцент за ужу научну област 
Болести зуба

УСЛОВИ: Услови за први избор у звање доцента 
- обавезни услови: У звање доцента може бити 
бирано лице које испуњава следеће минимал-

не услове: у звање доцента може бити изабрано 
лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно, које 
има најмање три године педагошког искуства на 
универзитету, има научни назив доктора наука, и 
има научне, односно, стручне радове објављене 
у научнимчасописима или зборницима, са рецен-
зијама. 1. Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода (уколико га је било); 2. 
обавезно педагошко искуство на универзитету, у 
трајању од најмање три године; 3. објављен један 
рад из научне области за коју се бира у часопису 
категорије М21, М22 или М23. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
Кандидат за избор у звање мора да испуни нај-
мање два изборна елемента предвиђена чланови-
ма 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образ-
ложени у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни доставити доказ о испуњености услова из 
става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косов-
ска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
Лебане

Оглас објављен 13.11.2019. године у пуб-
ликацији “Послови” број 855 за радно 
место директора, услед техничке грешке 
исправља се у следећем:
- у називу институције изостављено је ПРЕДШ-
КОЛСКА УСТАНОВА, тако да уместо ДЕЧЈИ ВРТИЋ 
“ДЕЧЈА РАДОСТ” треба да стоји ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ДЕЧЈА РАДОСТ”;
- у називу радног места уместо директор школе 
треба да стоји директор.

Конкурс у осталом делу остаје непромењен. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на 
адресу: Предшколска установа Дечји вртић “Дечја 
радост” Лебане, Цара Душана 68, 16230 Лебане, 
до 28.11.2019. године.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУРЂЕВДАН”

Крагујевац, Воје Радића 3 локал 5
тел. 034/252-230

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутних запослених на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако: има одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена, студијама другог 
степена, студијама у трајању од три године, као 
и одговарајуће више образовање; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Заинтересовани кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије (не старије од 
6 месеци): потпуна лична и радна биографија, са 
адресом и контакт телефоном; оверена фотоко-
пија дипломе - оверава јавни бележник; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда); уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријав-
ни формулар.

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну заштиту и негу
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и ако: има одговарајуће средње обра-
зовање здравствене струке у трајању од четири 
године, као и најмање једну годину рада у стру-
ци; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Заинтересовани 
кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуна 
лична и радна биографија, са адресом и контакт 
телефоном; оверена фотокопија дипломе - овера-
ва јавни бележник; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); пријавни формулар.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља 
доказ којим потврђује да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. Пријаве се подносе лично или 
путем поште (са повратницом) на адресу: Предш-
колска установа „Ђурђевдан” Крагујевац, са прив-
ременом адресом у Воје Радића 3 локал 5.
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КРАЉЕВО

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене преко 60 
дана (до повратка запослене са рада у 

иностранству)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон и 10/2019) и то: чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) 
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 , 27/2018-др.закон и 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
11/16 2/17, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, који прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе); да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству, у оригиналу или овереној копији, 
не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се 
налази у делу „Ново на сајту”, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријаву канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве. Доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способност за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса а пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на процену психофизичке способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији„Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Драган Ђоковић Уча“, Лађевци бб, 36204 Лађе-
вци или лично, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе на телефон: 036/851-448.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19 
тел. 036/383-377 

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Производно машинство
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких академских студија из научне области 
Машинско инжењерство, који има завршене одго-
варајуће студије првог степена са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 и смисао за наставни рад. 
Поред општих услова утврђених Законом о раду 
(“Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не Законом о високом образовању („Службени 
гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 
- др. Закон и 73/2018), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03. 04 2018. годи-
не), Статутом Факултета за машинство и грађе-
винарство у Краљеву (број 1616 од 10.10.2019. 
године - пречишћен текст), Правилником о усло-
вима, начину и поступку избора у звање сарадни-
ка Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. године) 
и Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета за машинство и грађе-
винарство у Краљеву (број 627 од 18. 05. 2018. 
године) у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о испуњавању 
услова конкурса у погледу школске спреме - ове-
рену фотокопију дипломе и додатка дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о 
завршеном првом степену студија и уверење о 
положеним испитима, потврду о уписаним мастер 
академским или специјалистичким академским 
студијама, одговарајући доказ надлежног органа 
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и члана 135. Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и 
стручних радова као и саме радове и све остале 
доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адре-
су: Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
„ЛОГОСАН“

36000 Краљево, IV краљевачки батаљон 15 
лок. бр 11

тел. 069/485-27-27
e-mail: logosankabinet@gmail.com

Стручни сарадник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дефекто-
лог/мастер дефектолог, дипломирани логопед, 
мастер логопед, дипломирани психолог, психолог/
мастер психолог, дипломирани педагог, педагог/
мастер педагог, дипломирани дефектолог; возач-
ка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи 
ниво; искуство у раду од шест месеци; воља и 
жеља за радом и додатним усавршавањем. Теле-
фон за све информације: 069/485-27-27, контакт 
особа Маја Јовановић.

Стручни сарадник
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер 
учитељ, професор разредне наставе, дипло-
мирани учитељ; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик, средњи ниво; искуство у раду од 
шест месеци; воља и жеља за радом и додатним 
усавршавањем. Телефон за све информације: 
069/485-27-27, контакт особа Маја Јовановић.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БИСЕРИ“ 

37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 и то: а) 
да има одговарајуће образовање (предвиђено 
чланом 141 став 1; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачке 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

Кувар-посластичар

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: а) да има завршену средњу школу одго-
варајућег смера; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-

Наука и образовање
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дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачке 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има: а) одговарајуће образовање 
- средњу медицинску школу васпитачког смера 
- медицинска сестра васпитач; б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се својеруч-
но потписана пријава која садржи: потпуну личну 
и радну биографију са адресом и контакт теле-
фоном; диплому о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом); уве-
рење о држављанству РС; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а). Пријавни фор-
мулар (образац) кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете,науке и технолошког 
развоја РС, део “Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/. За 
сва радна места кандидати подносе документа-
цију у оригиналу или оверене копије (не старије 
од 6 месеци). Потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом, доставити уста-
нови. Сви остали документи су саставни део 
пријаве на конкурс. Пре закључења уговора о 
раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом. Конкурсна комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима, а по 
добијању резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се шаљу поштом (са поврат-
ницом) на горенаведену адресу, са назнаком “За 
конкурс”, или се предају лично секретару устано-
ве.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством, у 

посебним условима, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог

2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање за рад са ученицима са сметњама у развоју 
- дефектолог из чл. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС 
- Просветни гласник” бр.17/18) и то: високо обра-
зовање на студијама другог степена или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17,10/19); да има пси-
хичку,физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за која је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца; као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злоствљање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом; без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Попуњени и одштампани 
формулар кандидати достављају са потребном 
документацијом (оверене фотокопије) о испуња-
вању услова из текста конкурса за радно место 
за које конкурише. Кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверена фотокопија дипло-
ме о одговарајућем образовању; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности 
- не старије од 3 месеца; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству - не старије 
од 6 месеци; доказ о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, оверена фотокопија). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати у поступку избора кандидата. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус

тел. 037/3826-527

Оглас објављен 12.11.2019. године, за пријем у 
радни однос два васпитача на одређено време до 
60 дана ради замене одсутног запосленог, мења 
се у делу који се односи на дужину трајања рад-
ног односа, тј. треба да стоји да се примају у рад-
ни однос два васпитача на одређено време преко 
60 дана, ради замене одсутног запосленог. У оста-
лом делу оглас остаје непромењен.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ“
Село Горњи Присјан, 16212 Свође

16210 Власотинце

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачке 1)-5) 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/2018 и 10/19) и Правилником 
о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 108/15); 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, то 
јест високо образовање које је стекао: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да има дозволу за рад (лиценцу); 4) да има обуку 
и положен испит за директора школе (кандида-
тима који лиценцу не поседују неће се сматрати 
докуметација непотпуном, али ће бити дужан да 
испит за директора положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора утрајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скаду са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да 
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приложи следећу документацију: доказ о одгова-
рајућем образовању - оверена фотокопија дипло-
ме или оверен препис дипломе траженог степена 
и врсте образовања; дозволу за рад (лиценцу), 
односно уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија/препис документа); потвр-
ду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал или оверена фото-
копија); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверена фотокопија) - овај 
доказ прибавља се пре закључивања уговора о 
раду; уверење о држављанству Републике Србије 
- оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци); доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома издата на српском језику која 
се прилаже као доказ сматра се доказом о знању 
српског језика, кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику знање српског језика 
доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског јези-
ка - оригинал или оверена фотокопија доказа); 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе - уколико кандидат то посе-
дује (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није 
утврђено дискриминаторно понашање - уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкур-
са(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
основног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за дела из члана 139 тачка 3 Закона 
- уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности у складу са Законом и 
Правилником - уверење несме бити старије од 
дана објављивања конкурса (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико се пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду, уколико га 
кандидат поседује (оригинал или оверена фото-
копија извештаја просветног саветника); рад-
ну биографију са прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време мандата. Докумета-
ција без доказа о положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар пропи-
ше услове, програм обуке и начин полагања испи-
та за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената који нису оверени од стране надлеж-
ног органа (суда, органа општинске - градске 
управе, јавног бележника). Пријављени кандида-
ти писмено ће бити обавештени о избору дирек-
тора, у складу са законом. Пријаве са овом доку-
ментацијом се не враћају и задржавају се у архиви 
школе. Пријаве са доказима о испуњености свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној 
коверти препорученом поштом, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“, на адресу 
школе: ОШ „Божидар Миљковић”, Горњи Присјан, 
16212 Свође или донети лично на адресу школе, 
радним даном од 08.00 до 12.00 часова. Рок за 
пријављивање 15 дана од дана објављивања.

МШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
16000 Лесковац, Млинска 2

тел. 016/248-402

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона 
о основама система обазовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др.зако-
ни и 10/2019); одговарајуће образовање из чла-
на 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено за наставни-
ка у музичкој школи - подручје рада Култура, 
уметност и јавно информисање и одговарајуће 
образовање за стручног сарадника и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће науче, односно 
стручне области или области педагошких наука, 
с тим што лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стучне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та: на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10 септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; да је прошао обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
медјународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да против њега није покренут кривични поступак 
за наведена кривична дела; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно пот-
писану) кандидат доставља: биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе за време трајање 
мандата; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога; потврду о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, накок 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 
уверење из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђван 
правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверења основног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак за наведена кривична дела, издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављанству 

РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
да кандидати има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверена копија); извештај просвет-
ног саветника као доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
доставља кандидат на конкурсу који је претход-
но обављао дужност директора школе; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе дату у наслову, са назнаком “Прија-
ва на конкурс за директора”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне докуметације. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја 
у року од 30 дана од дана пријема документације 
од стране Школског одбора, врши избор дирек-
тора установе и доноси решење о његовом име-
новању, о чему школа обавештава лица која су 
се пријавила на конкурс. За све додатне инфор-
мације о конкурсу можете се обратити секретару 
школе на тел. датом у наслову.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, за рад у 
издвојеном одељењу у Међи

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; радна биографија/CV; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
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уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт телефоне или 
мејл-адресе које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна 
комисија у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт телефоне или мејл-адресе које су навели 
у својим пријавама. Неблаговремене, непотпуне, 
неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, неће бити разматране од стра-
не конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Пријаве се подносе на адресу 
школе. Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

16201 Манојловце, Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
функције помоћника директора, а 

најдуже до краја школске 2019/2020. 
године

Наставник информатике
са 85% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до 

31.10.2020. године

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 
ЗОСОВ („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18); посеб-
ни услови: врста и степен стручне спреме за 
одређено радно место за које је расписан кон-
курс прописани су Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, 11/12, 15/13, 10/16, 2/17, 11/17). 
Пријавни формулар за учешће на конкурсу кан-
дидат преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, попуњава га и заједно са 
доказима о испуњавању услова конкурса подноси 
на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат подноси следеће 
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену 
фотокопију/оригинал извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију/
оригинал уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); уверење да лице није осуђива-
но за дела прописана чланом 139 став 1) тачка 3) 
ЗОСОВ (издаје надлежни МУП РС); доказ о позна-
вању српског језика подноси кандидат који обра-

зовање није стекао на српском језику; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) подноси канди-
дат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија 
оригиналног документа која се оверава код јавног 
бележника. Неоверене фотокопије докумената 
сматраће се непотпуном документацијом и по 
истој се неће поступати. Благовременом прија-
вом сматраће се пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове означене у конкурсу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Кандида-
ти ће бити писмено обавештени о одлуци конкур-
сне комисије у законом предвиђеном року. Ближа 
обавештења у вези са расписаним конкурсом се 
могу добити лично у секретаријату школе или на 
телефон: 016/785-234, сваког радног дана од 8 до 
12 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5

тел. 016/821-281

Оглас објављен дана 13.11.2019 у публи-
кацији „Послови“ бр. 855, поништава се у 
целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Стручни сарадник - психолог
на одређено време до повратка одсутног 

радника преко 60 дана, а најдуже до 
завршетка школске 2019/2020. године, 

односно до 31.08.2020. 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; радно искуство на стручним посло-
вима психолога у трајању од најмање годину дана; 
обављен приправнички стаж. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете: 
www.mpn.gov.rs›wp-content›uploads›2015/08, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Установи 
искључиво преко поште на горенаведену адре-
су, са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад је српски. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених чл. 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чл. 139 ст. 1. тачке 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и услове прописане конкурсом. 
За радно место уз пријавни формулар кандида-
ти достављају: доказ о стручној спреми; уверење 
о држављанству; доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или даванње мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-

минаторско понашање; доказ о обављеном при-
правничком стажу; доказ о потребном радном 
искуству. Уколико кандидат нема дозволу за рад 
(лиценцу) послодавац ће одредити рок за пола-
гање испита за лиценцу, по заснивању радног 
односа. Доказ да лице није осуђивано не може 
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити 
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања рад-
ног односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Ближа оба-
вештења о условима рада могу се добити на број 
телефона: 016/821-281.

ТШ “РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

тел. 016/234-612

Професор програмирања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове из члана 140 став 1, 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17), 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 2/17) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Електротехника (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/18, 13/18); да има 
одговарајуће високо образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и др.добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи потребну документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стучној спре-
ми као доказ да има одговарајуће образовање 
или уверење о стеченом образовању (ако дипло-
ма није уручена) не старије од 6 месеци; канди-
дати који су високо образовање стекли након 10. 
септембра 2005. године подносе оверену фотоко-
пију дипломе основних и мастер студија; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству као доказ 
да имају држављанство РС (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); уверење из 
казнене евиденције МУП-а, да нема осуде (не ста-
рије од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са); доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
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именује директор у складу са Законом. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из чл. 139 Закона у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку процену 
психофизичких способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношења 
пријава. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, 
наведену у наслову. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

16231 Турековац
тел. 016/796-672

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
13.11.2019. године, допуњује се у погледу потреб-
не документације за конкурисање на оглас, и то: 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидат је дужан да достави следећу 
документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци, осим уколико се ради о новом обрасцу); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције полицијске управе, као 
доказ о неосуђиваности. Пре закључења угово-
ра о раду изабрани кандидат доставља лекарско 
уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Остали услови из огласа остају непро-
мењени.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Оглас објављен 07.08.2019. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: само-
стално финансијско-рачуноводствени сарадник - 
обрачунски радник са пуним радним временом, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика (изборни 

страни језик)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
44,44% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник 
Републике Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуња-

ва и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017 - др.закони и 10/2019) и усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017 -) и то: 1) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима којима су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Обавезно образовање кандидата је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичних дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
(који је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу). Кан-
дидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
има образовање из претходног става. Кандидат 
треба и да: има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3) - 5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик). По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: 1) попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме односно име после издавања 
уверења, односно дипломе), 3) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 

овера фотокопије не старија од 6 месеци), 4) ори-
гинал доказа надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана), 5) оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица који-
ма још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању, 
6) оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (само учесник конкурса који има завр-
шене студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука), 7) оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (само учес-
ник конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања), 8) оверену фото-копију доказа 
надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије односно 
оверену фотокопију доказа о положеном струч-
ном испиту односно испиту за лиценцу (само учес-
ник конкурса који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу), 9) оверену 
фото-копију доказа одговарајуће високошколске 
установе о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 7) и 
8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који 
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан 
је да наведено образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. У 
поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши 
ужи избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичној, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Пријаву послати 
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на адресу: Основна школа „Ћеле-кула”, Радних 
бригада 28, Ниш. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Неблаго-
времене, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Чокот, Село Чокот бб

Учитељ
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, а 
најкасније до 31.8.2020.

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. На радно место 
учитеља може конкурисати: професор разредне 
наставе, 2) наставник разредне наставе, 3) про-
фесор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 4) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 5) мастер учитељ, 6) дипло-
мирани учитељ - мастер; 7) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Контакт 
телефон: 018/4265-100.

Професор ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, а најдуже две 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. На радно место 
професора ликовне културе може конкурисати: 
дипломирани сликар, академски сликар - ликовни 
педагог, академски графичар - ликовни педагог, 
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани 

сликар - професор ликовне културе, дипломирани 
графичар - професор ликовне културе, дипломи-
рани вајар - професор ликовне културе, дипло-
мирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе, дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе, дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне 
културе, дипломирани сликар - професор, дипло-
мирани вајар, дипломирани вајар - професор, 
дипломирани графички дизајнер, дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, дипломи-
рани сликар зидног сликарства, дипломирани 
графичар, дипломирани графичар - професор, 
професор ликовних уметности, мастер ликовни 
уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), мастер примењени уметник 
(завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер конзерватор и рестау-
ратор (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизај-
на), лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности, лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности и дизајна. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Контакт 
телефон: 018/4265-100.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћника 
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/18 и 7/19.) и то; (1) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; (2) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; (3) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; (4) професор 
српскохрватског језика са јужнословенским јези-
цима; (5) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (6) професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; (7) професор срп-
ског језика и књижевности; (8) професор српске 
књижевности и језика; (9) професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; (10) 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; (11) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; (12) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; (13) мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвис-
тика; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); (14) мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 

Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност); (15) мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност и језик; Српска књижевност и језик са 
компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика (доказ доставити 
уз пријаву на конкурс); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља се при закључења угово-
ра о раду), 3) да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доставити уз пријаву 
на конкурс), 4) да има држављанство Републике 
Србије (доставити уз пријаву на конкурс), 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријава се подносци на обрасцу који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Вршиће се и претходна пси-
холошка процена способности за рад са децом и 
ученицима кандидата од стране надлежне служ-
бе за послове запошљавања. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Додатне информације путем телефона: 
018/527-621. 

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћника 
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/18 и 7/19) и то: (1) професор географије; (2) 
дипломирани географ; (3) дипломирани географ 
- просторни планер; (4) дипломирани профе-
сор географије - мастер; (5) мастер географ; (6) 
мастер професор географије; (7) дипломирани 
географ - мастер; лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор гео-
графије (доказ доставити уз пријаву на конкурс). 
2) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља се при закључења уговора о раду), 3) 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доставити уз пријаву на конкурс), 4) држављан-
ство Републике Србије (доставити уз пријаву на 
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конкурс), 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Вршиће се и претход-
на психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима кандидата од стране надлеж-
не службе за послове запошљавања. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације путем 
телефона: 018/527-621.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЈОШАНИЦА“ ЛУКАРЕ
36300 Нови Пазар, 36306 Лукаре

тел. 020/433-493

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до дана престанка дужности 

директора школе, а најкасније закључно 
са 15.08.2023. године

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 
време до дана престанка дужности 

директора школе, а најкасније закључно 
са 15.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19) 
и то да: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови за пријем у рани однос доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају у 
току рада. Докази да канадидат има одговарајуће 
образовање, да није осуђиван правоснажном пре-
судом, да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и босански језик морају бити 
саставни део пријаве на конкурс. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здраствене способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључивања уговора о раду. Наставник 
мора имати одговарајуће образовање сходно чла-
ну 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС“ број 88/17, 
27/18 и 10/19). Знање српског и босанског јези-
ка кандидат доказује стеченим средњим, вишим 
или високим образовањем на српском и босанс-
ком језику или да је положио испит из наведених 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходно члану 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 10/19). Прописа-
ни степен и врста образовања: у погледу степе-
на и врсте образовања потрабно је да кандидати 
имају одговарајући степен и врсту образовања 
сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) и Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Јошаница” 

Лукаре, дел. број 496/1 од 10.12.2018. године , 
чије одредбе нису у супротности са Правилни-
ком. Рок за доставу пријава (пријавни формулар) 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев од 
дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Уз 
пријаву (пријавни формулар) на конкурс потреб-
нно је доставити: оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење којим се доказује 
одговарајуће образовање; оригинал уверење о 
држављанству; доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; одговарајући доказ којим 
се доказује знање српског језика и босанског јези-
ка, сходно члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију 
(доказе), заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају ОШ “Јошаница“ Лукаре. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кланди-
датима са листе сачињене у складу са чланом 154 
став 6 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17). 
Разговор се обавља у циљу процене познавање 
струке и послове прописаних наставним планом 
и програмом за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карак-
теристика; вештине комуницирања, ставове и 
мотивације кандидата за рад у школи, и додатно 
знање и вештине. Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњенсоти услова за 
пријем односно заснивање радног односа слати 
на горе наведену адресу са назнаком “За кон-
курс” или лично доставити управи школе. Прија-
ве које не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег образовања, прописаног занимања 
(стручног назива), пријаве које буду непотпуне 
(не садрже захтеване доказе о испуњенсоти усло-
ва конкурса) и неблаговеремене, неће се узимати 
у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити и на горенаведени број 
телефона школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

36320 Тутин, Ибарска бб
тел. 020/811-110

Професор здравствене неге
на одређено време, са 30% радног 

времена

Професор медицинске биохемије
на одређено време, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/18), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да: 1) има одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, које 
је стекао: а) на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно  понашање; 
4) има држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о траженој врсти и степену струч-
не спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, које 
према подацима из казнене евиденције издаје 
полицијска управа - уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса; оригинал уве-
рење о држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених који нису старији од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника - нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената 
је 10 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Прија-
ве за конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. За све додатне информације 
можете се обратити секретару школе на телефон 
020/811-110.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Педагошки асистент
за ромски језик

УСЛОВИ: Услови за рад педагошког асистента 
прописани су чл. 136 и 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018- др.закони и 10/19) и чла-
ном 3 Правилника о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2010). Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
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ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/19). 
Конкурс се спроводи у складу са чланом 155 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
У року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
доставити: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству и уверење о неосуђиваности за дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 које издаје надлежна служба 
МУП-а. Фотокопије морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и санитарну књижицу. 
Писане пријаве могу се доставити путем поште 
или донети лично на наведену адресу (ПУ „Радос-
но детињство”, Нови Сад, Павла Симића 9) са наз-
наком „За конкурс” и навођењем радног места за 
које се кандидат пријављује. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

21000 Нови Сад
Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи са разредним 

старешинством - флаута
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена породиље) 

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/18-други 
закон) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у музичкој школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/2013 и 
2/2017) и то: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; ака-
демски музичар пијаниста; мастер музички умет-
ник - професионални статус - клавириста; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из 
матичне књиге рођених. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) 
достављају: кратку биографију или CV; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (доставити и додатак дипломи); уве-
рење о држављанству; уверење МУП-а о неос-
уђиваности за кривична дела из тачке 3; извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Документација 

се подноси у оригиналу или у фотокопији овере-
ној од стране јавног бележника. Пријаве слати на 
адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе, на телефон: 021/6622-285.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” 

21105 Нови Сад
Шангај

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, лице које је стекло одговарајуће обра-
зовање на студијама - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (који у штампаној форми 
доставља уз пријаву) и да на конкурс приложи сле-
деће доказе: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (кандидат који буде изабран ће накнадно 
пре закључења уговора о раду доставити лекар-
ско уверење). Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса непосредно 
у секретаријату школе или поштом на адресу: ОШ 
„Вељко Влаховић“, Нови Сад, Улица 8 бр. 2, 21105 
Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-

трање. Неоверене фотокопије се неће узимати 
у разматрање. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе Наде Мандић, 
контакт телефон: 021/6520-142.

ШОСО “БРАТСТВО”
21220 Бечеј, Доситејева 11

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из 
члана 122 ст. 2 и ст. 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 и 10/19-даље: Закон) и услове из 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 108/15) и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 став 1 и ст. 2 Закона 
- за педагога и психолога - за наставника школе 
за рад са децом и ученицима са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом: дипломирани дефектолог 
- за наставника у средњем стручном образовању: 
по одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 
2/2012 и 11/16), (диплома). 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, (извештај лекара) 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а); да 
није правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уверење из привред-
ног суда); да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом - без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (уверење из суда); 4. да 
има држављанство Републике Србије (уверење 
о држављанству Републике Србије); 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме остварује образовно-васпитни рад или 
доказ о положеном испиту из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 6. 
да има дозволу за рад - лиценцу; 7. да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда о радном стажу); 
8. да има положен испит за директора установе. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност, у против-
ном му престаје дужност директора (лиценца 
за директора). Уз пријаву на конкурс кандидат 

Наука и образовање
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је дужан да у облику оригинала или код јавног 
бележника оверене фотокопије, поднесе доказе о 
испуњењу услова из предметног конкурса, као и 
своју биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора 
школе и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико га нема, кандидат дос-
тавља краћу изјаву на околност недостављања 
извештаја, а пријава се сматра потпуном; извод 
из матичне књиге рођених. Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Сва документа 
достављена уз пријаву на конкурс биће прослеђе-
на Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - нацио-
налне заједнице АП Војводине. Конкурс је отво-
рен и пријаве кандидата подносе се у затвореним 
ковертама са назнаком: „Конкурс за избор дирек-
тора”, у року од 15 дана од дана објављивања у 
часопису „Послови”, на адресу: ШОСО “Братство”, 
21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Телефон за контакт: 021/6916-363.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА 
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23 

Наставник предметне наставе - 
Куварство

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из 
чл. 139 и 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и 2 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019) и то: 1) одговарајуће образовање ускла-
ду са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019, као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије и 5) да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат 
доставља следећа документа: кратку биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе (доказ о 
одговарајућем образовање); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл.139 став 1 тачка3) Закона - уверење 
из МУП-а; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија), уверење о држављан-

ству (оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена копија потврде), сматраће се да кан-
дидат има поменуто образовање и уколико дос-
тави доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије (оверену фотокопију 
индекса) или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о знању српског језика, као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: 
Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг 
братства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или 
донети лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

1. Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства
2. Професор математике

у одељењима на мађарском наставном 
језику, са 98,88% радног времена, на 

одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

3. Професор математике
са 96,66% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

4. Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

5. Професор мађарског језика
са 72,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

6. Наставник ромског језика
са 31,11% радног времена, на одређено 

време до краја школске 2019/2020. 
године, односно до 31.08.2020. године

7. Професор биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2019/2020, 

односно до 31.08.2020. године

8. Професор географије
са 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2019/2020, 

односно до 31.08.2020. године

9. Професор ликовне културе
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

10. Професор информатике
са 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2019/2020, 

односно до 31.08.2020. године

11. Професор физичког и 
здраственог васпитања

са 5% радног времена на одређено 
време до краја школске 2019/2020, 
односно до 31.08.2020. године и са 
100% радног времена на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

12. Професор техничког и 
информатичког обазовања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18). Уз пријаву на конкурс доставити 
следећа документа: оригинал или оверену копију 
дипломе односно доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци) подноси се непосредно пре закључења 
уговора о раду; уверење из казнене евидеције да 
кандидат није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела, установа прибавља по службе-
ној дужности; биографију са личним подацима, 
подацима о кретању у служби или другим пода-
цима релевантним за радно место. Рок за предају 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у обзир. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адре-
су: ОШ ”Јожеф Атила”, Шарпланинска 28, Нови 
Сад, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Гајдобра - Нова Гајдобра

Невесињска 2, 21432 Гајдобра

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције директора, односно до 
истека мандата

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана  139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018-др. закон и 
10/2019) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник - Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
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и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Посебни услови који се односе 
на кандидата: да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чене на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (кандидати који 
су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу испуњавају наведе-
ни услов). Уз пријаву на конкурс одштампану са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја кандидати треба да доставе: 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци; 
потврду или уврење високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченог на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(оригинал или оверене фотокопија); кратку био-
графију или CV. Докази о здравственој, психич-
кој и физичкој способности прибављају се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља кандидат које одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве се подно-
се на адресу: ОШ ”Алекса Шантић”, Невесињска 
2, 21432 Гајдобра. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР“
Локве, Алибунар

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка са функције)

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове и то: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање 3 месеца и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат мора да 
има држављанство Републике Србије, да поседује 
знање српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - румунски језик (лице 
које је стекло средње, више или високо образо-

вање или је положило испит из тих језика по про-
граму високошколске установе). Кандидат треба 
да испуњава услове утврђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Потребна докумен-
тација: доказ о испуњености услова одговарајућег 
образовања, знања језика и држављанства, доказ 
да кандидат није осуђиван, док се доказ о испуње-
ности услова психичке, физичке и здравствене 
способности подноси пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију достављају заједно са одштам-
паним формуларом на адресу школе. Адреса 
на којој се налази формулар: http://www. mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZAKONKURISANjE.doc. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе: краћу биографију, копију лич-
не карте и доказе о испуњености услова, у ори-
гиналу или препису или оверене фотокопије. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс доста-
вити у затвореним ковертама, са назнаком „За 
конкурс“, на адресу: Лењинова 95, 26361 Локве. 
Ближе информације се могу добити код секретара 
школе на тел. 013/646-155.

ОШ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 и чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017”27/2018-други закони и 10/2019), 
као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 ,3/2017,13/2018 и11/2019 ) и то: да има 
одговарајуће високо образовање, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарнестудије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; и зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности (не старији од шест 
месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује  образовно-васпитни рад у 
школи (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, наке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Гоце Делчев” Јабу-
ка, Трг Бориса Кидрича 10, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ” 

26220 Ковин
тел./факс: 013/742-812
e-mail: nradost@mts.rs

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примље-
но лице које испуњава следеће услове: 1) има 
одговарајуће образовање: стечено на студијма 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, или на студијама првог 
степена (основне академске, основне струковне, 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем 
- васпитач.

Сарадник за исхрану - 
нутрициониста

са 0,50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем здравствене струке.

Сарадник за унапређивање 
превентивне здравствене заштите

са 0,50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), односно на 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем здравствене струке.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 

Наука и образовање
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
су дужни да попуне формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани формулар потребно је 
приложити: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; васпитач 
доставља оригинал или оверену фотокопију уве-
рења или другог одговарајућег документа којим 
се доказује да су стекли образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова, и то најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно да 
су на студијама положили испите из психологије 
и педагогије, или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; уверење о некажњавању из МУП-а не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, потребно 
је да достави уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе); извод из матич-
не књиге рођених. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Наша 
радост” Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Информације о кон-
курсу могу се добити у предшколској установи и 
на телефон: 013/742-812, радним даном од 07.00 
до 15.00 часова. Напомене: изабрани кандидат је 
дужан да пре закључивања уговора о раду доста-
ви лекарско уверење о здравственој способности. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. 

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

Психолог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019). За радно место психолог: професор 
психологије, дипломирани психолог - општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог - педагог, дипломирани школ-

ско-клинички психолог, дипломирани психолог, 
мастер психолог, дипломирани психолог - мас-
тер. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер, треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких пред-
мета. За радно место педагошки асистент: да има 
одговарајуће образовање - средња стручна спре-
ма - IV степен стручне спреме и завршен програм 
обуке за педагошког асистента који је прописан 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (уводни модул); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
(са кратком биографијом) и пријавни формулар, 
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, уверење МУП-а да није 
осуђиван, а кандидати који нису стекли образо-
вање на срском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се изводи образовно-вас-
питни рад: оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом срењем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења, односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, на адресу: 
Основна школа „8. септембар“, Данила Киша 21, 
18300 Пирот. Конкурс остаје отворен осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930, 511-480

Наставник математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Кандидат тре-
ба да испуњава услове у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе - уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) - лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се при закључењу 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 

од дана објављивања конкурса. Пријаве са тра-
женом документацијом послати на адресу: ОШ 
„Краљ Александар I”, 12000 Пожаревац, Симе 
Симића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи - уверење/диплома о одгова-
рајућој стручној спреми (са додатком дипломи 
уколико је издат уз диплому); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица  или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење суда и уве-
рење МУП-а; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије - уверење надлежног органа; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Наставник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим бразовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се 
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не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на адре-
су: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Косто-
лац, Првомајска 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

12311 Мало Црниће, Топоница бб

Наставник енглеског језика
са 84% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са функције директора 
школе, за рад у матичној школи у 
Топоници и издвојеном одељењу у 

Великом Селу

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова 
за заснивање радног односа испуњава и посебне 
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и 
чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику), 
оверен препис или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом 
основама система образовања и васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. У складу са чланом 155 кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић”, Топо-
ница бб, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
31319 Јасеново

тел. 033/268-4404

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, са 88,89% радног 
времена 

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 25% радног 

времена

Школски психолог
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 50% радног 

времена

Школски педагог
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17 и 
95/2018 аутентично тумачење), кандидат мопра 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама системе образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18 - др. закона и 10/2019 у даљем тексту: 
Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са 
члановима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 10/2019 у даљем 
тексту: Закон); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), у складу са чла-
ном 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидт мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавајау пријавни формулар на заваничној 
интрнет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставити школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: краћу биогра-
фију, доказ да имају одговарајуће образовање 
- прописану врсту и степен стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о одго-
варајућем образовањ), доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 10/2019, 
у даљем тексту Закон), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве уз потреб-
ну документацију слати на адресу Основне школе 
„Вук Стефановић Караџић”.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник француског језика
на одређено време до повратка раднице 

са боловања, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 

45% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла наставника француског језика може бити 
примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања; кандидати морају да 
имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. У складу 
са чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који не поседује ово образовање биће 
дужан да га стекне у року од једне године, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. 
радну биографију, 2. попуњен пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја: www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc - обавезно, 3. уверење о држављанству РС 
- оригинал или оверену копију, не старије од 6 
месеци - обавезно; 4. диплому о стеченом обра-
зовању - оригинал или оверену копију не старију 
од 6 месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђива-
ности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
непостојању дискриминаторног понашања - ори-
гинал или оверену копију, не старије од 6 месеци 
- обавезно; 6. доказ о знању српског језика (оба-
везно за кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику), 7. оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стече-
ном стручном испиту или потврду високошкол-
ске установе да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у току 
студија или након дипломирања (није обавезно, 
уколико кандидат исто поседује пожељно је да 
достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлуку о избору кандидата комисија ће донети 
у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Светитељ Сава“, Светог Саве бб, 
11432 Друговац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 026/721-114.

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника 

са боловања, за 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника биологије може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања; кандидати морају да имају одговарајуће 
образовање за наставнике основне школе у скла-

Наука и образовање
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најважнији
будите
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ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
кандидати морају да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који не поседује 
ово образовање биће дужан да га стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да приложе: 1. радну биографију, 
2. попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: 
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно, 3. 
уверење о држављанству РС - оригинал или ове-
рену копију, не старије од 6 месеци - обавезно; 4. 
диплому о стеченом образовању - оригинал или 
оверену копију не старију од 6 месеци – обавезно; 
5. доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и непостојању дискриминатор-
ног понашања, оригинал или оверену копију, не 
старије од 6 месеци - обавезно; 6. доказ о знању 
српског језика (обавезно за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику); 7. оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стеченом стручном испиту или потврду 
високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина у току студија или након дипломирања 
(није обавезно, уколико кандидат исто поседује 
пожељно је да достави). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија 
ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати 
на адресу: Основна школа „Светитељ Сава“, Све-
тог Саве бб, 11432 Друговац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 026/721-114.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Професор енглеског језика
у другом циклусу образовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне 
услове на основу чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закона 
и 10/2019 од 15.02.2019), одговарајуће образо-
вање; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Кандидат мора да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уколико кандидат нема 
наведено образовање, обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има наведено образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на интернет страници Министарства просвете. 
Установи кандидат доставља: пријавни формулар 
са кратком биографијом; оригинал или оверену 
копију дипломе (као доказ о одговарајућем обра-
зовању); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона - уверење МУП-а, не ста-
рије од шест месеци; уверење из суда да није под 
истрагом; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оригинал или оверена 
копија потврде издате од стране високошколске 
установе); сматраће се да кандидат има поменуто 
образовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу (оригинал или оверену фотокопију потврде о 
положеном испиту); доказ о знању српског језика, 
као језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености улова о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од 
објављивања у листу „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ “СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закон и 10/2019 - даље Закон) за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога или 
психолога, односно лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање, и то: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 

комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе (изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Коми-
сија за избор директора цениће и доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује, 
као и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, ако је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (не старије 
од шест месеци); оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника или 
стручног сарадника (не старије од шест месеци); 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе, уколико поседује (изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); доказ - потврду о 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (не старије 
од 6 месеци) из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; оригинал или оверена 
фотокопија уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага за кривична дела, не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверена фото-
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копија уверења надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ, у 
вршењу раније дужности, не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико је надзор вршен; уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уко-
лико је спољашње вредновање вршено); ориги-
нал лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима (може се приложити и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење). Напомена: Директора школе именује 
министар на период од четири године. Поступак 
за избор директора спроводи Комисија за избор 
директора, образована од стране школског одбо-
ра. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се школи, лично или 
путем поште препорученом пошиљком. Пријаве 
на конкурс за избор директора установе подносе 
се у затвореној коверти на адресу: Основна шко-
ла „Слободан Савковић”, Стари Бановци, Грчка 31, 
уз напомену „Конкурс за директора установе - не 
отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 022/351-214.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел 022/584-014

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 
тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 
(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 27/2018 – др. закон). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 
13/18 и 11/2019). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из члана 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона. Поред наведеног, кандидат 
треба да поседује и: уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној копији); доказ о психич-

кој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фото-
копију исправе којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит - испит за лиценцу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); пријавни формулар. Доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведе-
на кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Канди-
дат попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Пријаве се достављају у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Бајић Паја”, 22322 Нови Карловци, Главна 31 или 
лично у секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 
часова, сваког радног дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
За додатне информације обратити се секретарија-
ту школе, на телефон: 022/584-014.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ 
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник немачког језика
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, на одређено време, замена 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запослене са неплаћеног 

одсуства (до 31.08.2020), са 80% радног 
времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове и то: одговарајуће обра-
зовање - сходно члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр.88/17, 27/18-др.закони и 10/19) и члана 2 
став 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 

бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биогра-
фију, одштампан пријавни формулар који канди-
дат попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, доказ о одговарајућем образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења, 
ако диплома није издата), док се ниво знања Б2 
доказује уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији или међународно признатом 
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан 
Јерковић“, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Наставник разредне наставе
замена одсутног запосленог преко 60 

дана, до престанка дужности директора, 
најдуже до 02.11.2023. 

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове и то: одговарајуће образовање - сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-
др.закони и 10/19) и члана 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
су држављани Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биогра-
фију, одштампан пријавни формулар који канди-
дат попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, доказ о одговарајућем образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења, 
ако диплома није издата), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 

Наука и образовање
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3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан 
Јерковић“, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

Наставник хемије
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са места помоћника 

директора, до 31.08.2020. године, са 
50% норме (20 часова недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посеб-
не услове и то: одговарајуће образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.
закони и 10/19) и члана 3 став 1 тачка 11 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
су држављани Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биогра-
фију, одштампан пријавни формулар који канди-
дат попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, доказ о одговарајућем образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења, 
ако диплома није издата), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан 
Јерковић“, Душана Јерковића 1, 22320 Инђија, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

СУБОТИЦА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38

тел. 024/663-107

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике на 

српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: На основу члана 2 тачка 16 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), 
наставу из предмета Рачунарство и информатика, 
може да изводи: професор информатике, однос-
но дипломирани информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарство и информатика, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови, односно 
одсеци, дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер 
за информационе системе, односно дипломирани 
инжењер организације за информационе систе-
ме или дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, инфор-
мационе системе и технологије, дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства, дипломирани економист, 
смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статисти-
ка, и кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија, 
професор технике и информатике, дипломира-
ни математичар, дипломирани информатичар, 
дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика, дипломирани информатичар - професор 
информатике, дипломирани инжењер органи-
зационих наука - одсек за управљање квалите-
том, мастер инжењер софтвера, мастер инжењер 
информационих технологија и система, мастер 
дизајнер медија у образовању, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет), дипломирани 
информатичар - мастер, дипломирани професор 
информатике - мастер, дипломирани информа-
тичар - мастер пословне информатике, дипло-
мирани професор технике и информатике - мас-
тер, мастер математичар, мастер информатичар, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
мастер инжењер информационих технологија, 
мастер професор технике и информатике, мас-
тер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске нау-
ке), мастер професор информатике и математике. 
Лице које је стекло академско звање мастер мора 
имати, у оквиру завршених студија, положених 
најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из обласит 
Програмирања) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом изда-
том од стране матичне високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета Раучнарство и информатика може да 
изводи и лице које је стекло академско звање мас-
тер, а у оквиру завршених студија има положених 
најмање пет предмета из области рачунарства и 
информатике од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Испуњеност услова 
из овог става утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана 
и програма студија, односно студијског програм.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Зако-

ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 140 ЗОСОВ, и то: има одго-
варајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов да има 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). На основу чла-
на 141 став 7 ЗОСОВ, послове наставника може 
да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Наставник мора да има и образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наведе-
но образовање наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), потписану 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности (оригинал или овере-
ну фотокопију, прибавља се у надлежној поли-
цијској управи према месту пребивалишта), доказ 
о испуњености услова из члана 141 став 7 ЗОСОВ 
(знање српског, односно мађарског језика, доказ о 
испуњености услова из члана 142 ЗОСОВ (образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно положен стручни испит или 
испит за лиценцу наставника), лекарско уверење, 
којим се доказује психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија, 
коју је именовао директор школе, Решењем, дел. 
бр. 01-1294/2 од 7.11.2019. године. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека 
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рока за пријем пријава. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упутиће 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
ће обавити разговор са кандидатима са листе, 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и донети решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Кандидат који учествује у изборном 
поступку има право да, под надзором овлашћеног 
лица у школи, прегледа сву конкурсну докумен-
тацију, у складу са законом. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: Политехничка школа, Максима 
Горког 38, 24000 Суботица. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Исидора Оташевић, 024/663-107. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ “ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

тел. 024/548-909

Наставник разредне наставе
на српском језику, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 - др. 
закон) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то: 
да има одговарајуће високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педгошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице које је стекло образовање на студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне 
области или области педагошких наука, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада у разред-
ној настави може да изводи професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. У 
радни однос може бити примљено лице под усло-

вима прописаним законом и ако уз одговарајуће 
образовање има: психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: За наведено радно место кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да доставе и: уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ надлежне полицијске упра-
ве да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика на којем ће се остваривати образовно-вас-
питни рад у школи (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику), 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кандида-
тима са листе. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на адресу: „ОШ 
Јован Микић”, Саве Ковачевића 16, 24000 Суботи-
ца, са назнаком „За конкурс” или предати лично. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 024/548-
909. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка на рад, у одељењима на 

српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање: професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар - 
информатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар-примењена математика; 
дипломирани математичар-математика финан-
сија (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор мате-
матике и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике и 
математике; дипломирани професор математи-
ке-мастер; дипломирани математичар-мастер; 
дипломирани ињжењер математике-мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије); дипло-
мирани математичар-професор математике; 
дипломирани математичар-теоријска математи-
ка; дипломирани инжењер математике ( са избор-
ним предметом Основи геометрије); професор 
хемије-математике; професор географије-мате-
матике; професор физике -математике; професор 
биологије-математике; професор математике-те-
оријско усмерење; професор математике-тео-
ријски смер; дипломирани математичар и инфор-
матичар; дипломирани математичар-механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани -мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике односно математике и 
информатике. Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе,против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Наставник мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 

Наука и образовање
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бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има напред наве-
дено образовање. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. На осно-
ву члана 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, доказ да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверења високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије) или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, за оне кандидате који то 
поседују; доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија) и уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику, а доказује 
се потврдом високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Пси-
холошку процену способности кандидата за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. У складу са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Основна школа „Соња 
Маринковић“ Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 Субо-
тица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

тел. 015/343-716
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
50% радног времена, за рад у матичној 
школи у Шапцу и издвојеном одељењу у 

Дреновцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон); наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмете; сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10 септембра 2005. годи-
не. Лице из става (1) тачка 1) подтачка (2) члана 
140 Закона, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
психичку, физичку и и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, да 
има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободне, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (од надлежне службе МУП); оригинал или 
оверена копија извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Наставник предметне наставе у 
подручју рада Здравство и социјална 

заштита - наставник здравствене 
неге 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена запослене на породиљском 

одсуству, до повратка раднице на посао)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017- одлуке УС и 113/2017), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије дугог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основима студијама у трајању од најмање 
четири године, по пописама који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 21/15, 11/16 
и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге; специјалиста струковна медицинска 
сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернис-
тичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломира-
ни организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер, мастер 
организатор здравствене неге, мастер професор 
предметне наставе - претходно завршене основне 
академске студије у области здравства; лице тре-
ба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs), оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траже-
ној врсти и степену стручне спреме, оригинал или 
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оверену фотокопију дипломе о претходно стече-
ном средњем образовању у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евидеције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закон 
о основама система образовања и васпитања. У 
складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом у Националну службу за запошља-
вање - Филијала Шабац. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Неоверене фотокопије наведе-
них докумената неће бити разматране. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве конкурсна комисија 
неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз 
потребну документацију и краћу биографију заин-
тересовани кандидати могу доставити лично или 
поштом, у року од 8 дана од дана оглашавања, на 
адресу: Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, 
Шабац, Цара Душана 9. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 015/342-175.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник математике
место рада: Коцељева и издвојена 

сеоска одељења, на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19): професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике 
- математике; дипломирани математичар - астро-
ном; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани математичар - матема-
тика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; мастер 
математичар; мастер професор математике; мас-
тер професор математике и физике; мастер про-
фесор математике и информатике; мастер про-
фесор физике и математике; мастер професор 
информатике и математике; дипломирани про-
фесор математике-мастер; дипломирани мате-
матичар - мастер; дипломирани инжењер мате-

матике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар - про-
фесор математике; дипломирани математичар - 
теоријска математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије); професор хемије - математике; профе-
сор географије - математике; професор физике 
- математике; професор биологије - математике; 
професор математике - теоријско усмерење; про-
фесор математике - теоријски смер; дипломира-
ни математичар и информатичар; дипломирани 
математичар - механичар; мастер професор пре-
дметне наставе; без обзира на радно искуство; 
возачка дозвола Б категорије. 

Наставник немачког језика и 
књижевности

фонд часова 88,89%, место рада 
општина Коцељева - Коцељева, на 

одређено време

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19): професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књижњв-
ност и култура); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); без радног искуства; возачка 
дозвола Б категорије.

Наставник руског језика и 
књижевности

фонд часова 70%, на одређено време, 
место рада: општина Коцељева - 
Каменица, Љутице, Градојевић, 
Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19): професор, односно дипломирани филолог 
за руски језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил руски 
језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик); мастер професор слависта - руски 
језик и књижевност; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); без радног искуства; возачка 
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати могу да се обрате послодавцу 
лично или путем назначеног контакт телефона, 
радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Особа за 
контакт: Ивана Нинковић.

ПУ “СЛАВА КОВИЋ”
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

тел. 015/7786-881

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године, за радну 2019/2020. годину 

УСЛОВИ: Педагошки асистент може да буде лице 
које испуњава следеће услове, односно лице које 
има: IV степен стручне спреме; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-

ницима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање ии давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад, има заврше-
ну уводну обуку према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента. Кандидат који се 
пријављује на радно место педагошког асистен-
та попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: 1. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе), 2. доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику, 
у том случају кандидат доставља писани доказ да 
је положио српски језик по програму високошкол-
ске установе - оригинал или оверену фотокопију), 
3. доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да 
против кандидата није подигнута оптужница за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење из надлежног суда, оригинал 
или оверену фотокопију - не старије од шест месе-
ци), 5. доказ да је држављанин Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци), 6. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци), 7. доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења угово-
ра о раду (оригинал или оверена фотокопија), 8. 
сертификат о завршеном уводном моделу-обуци 
за педагошког асистента у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента (ориги-
нал или оверена фотокопија). Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату (име, пре-
зиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). 

ОСТАЛО: Пријава са потребном документа-
цијом подноси се у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за педагошког асистента”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана њего-
вог објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Докумен-
тација се може доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установаа „Слава Ковић”, 
Јанка Веселиновића 3, 15350 Богатић. Предшкол-
ска установа нема обавезу да пријављеном кан-
дидату враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату Предшколске уста-
нове „Слава Ковић” Богатић, на број телефона: 
015/7786-881.

Наука и образовање
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Наука и образовање

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 „АРИЉЕ”
31230 Ариље

Милована Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у  трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређи-
авао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у  трајању од три године или више образо-
вање за радно место васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - васпитач и лице које има одговарајуће 
више образовање односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач, за радно место 
медицинска сестра - васпитач.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидати су дужни да попуне формулар за пријаву 
на конкурс која се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о 
испуњености услова у погледу стеченог образо-
вања (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) и уверење о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о неосуђи-
ваности). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предш-
колска установа “Ариље”, Милована Глишића 34, 
31230 Ариље, са назнаком “Пријава на конкурс” 
или предати лично. Ближа обавештења се могу 
добити у установи и путем телефона: 031/891-
888. Напомена: уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању језика на коме се оства-

рује васпитно-образовни рад кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник угоститељске групе 
предмета

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, VI степен 
стручне спреме, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма - наставник угоститељске групе предмета, 
испуњеност услова по прописима Закона о раду 
као и услова из члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потрбну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Доку-
ментација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или оверену 
копију; 3. уверење о држављанству - оригинал 
или оверену копију; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; 5. кра-
так CV кандидата, а доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање о чему ће кандидат бити благовремено 
обавештен. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити 
разматране.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2

тел. 014/221-512

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 ставови 
2 и 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015) и то: да има одговарајуће образовање 
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, стечено за настав-
ника основне школе у подручју рада: разредне и 
предметне наставе у основној школи и педагога 
и психолога, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице из става 1 тачка 
1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да 
има савладану обуку и положен испит за директо-
ра установе; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да није правоснажно осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; против кога није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
горе наведена кривична дела; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (доставља 
кандидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора установе). Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 27/2018 - др. закон), дужност директора може 
да обавља и лице које има образовање из чла-
на 140 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон) 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи образовања након стече-
ног образовања. Уз пријаву на конкурс (својеруч-
но потписану) учесници конкурса достављају 
следећу документацију којом доказују да испуња-
вају прописане услове: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом плана 
рада директора школе за време трајања мандата; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога (дозвола за рад); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал); уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да кандидат 
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није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за избор директора 
(издато након објављивања конкурса, оригинал); 
уверења основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за наведена кривична дела, 
(издато након објављивања конкурса, оригинал); 
уверење привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 30 дана од датума обја-
ве конкурса, оригинал); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дату-
ма објаве конкурса, оригинал); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, издато од надлежне 
здравствене установе (не старије од шест месеци 
од датума објаве конкурса, оригинал или оверена 
копија); извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (уколико је кандидат имао појединач-
ни стручно-педагошки надзор); уколико нема 
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност недостављања извештаја; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања доставља 
кандидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Комисија 
за избор директора ће након обраде конкурсне 
документације и утврђивања испуњености зако-
ном прописаних услова за избор директора, оба-
вити интервју са кандидатима. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореној 
коверти, лично у канцеларији секретара школе 
од 8 до 14 часова или поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за 
директора школе”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конурс за избор директора школе неће 
бити разматране. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на 
телефон 014/221-512. 

ВРАЊЕ

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА
 „8. МАРТ“

Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

1) Персонални радник - економат

2) Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће 
услова за заснивање радног односа: да имају 
одговарајуће образовање и то: под бр. 1: висока 
стручна спрема: дипломирани правник - VII/1 сте-
пен; положен државни стручни испит; радни стаж 
најмање 3 године; под. бр. 2: више образовање, 
односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне, основне академске 
или специјалистичке струковне студије) или на 

студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер сруковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студија-
ма у трајању од намање четири године. Канди-
дати уз пријаву на конкурсу достављају: доказ о 
стручној спреми (оверена фотокопија диплома), 
уверење - извод из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано за кривична дела; уверење 
о државаљанству (не старија од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. У поступку одличивања врши се претходна 
провера психофизичких способности кандидата 
коју обавља надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стардардизованих поступа-
ка. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу: Предш-
колска установа “8. март” Прешево, Боре Вукми-
ровића 26, поштом или лично у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. 

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник биологије
са 10% радног времана, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за 
радно место наставника треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, („Сл. гласник РС” бр. 88/17 
, 27/18-др.закон и 10/19): а) има одговарајуће 
образовање (у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то:(1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) члана 140 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
б) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефо-

ном; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела надлеж-
не полицијске управе. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
нице Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско уве-
рење којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом слати на адресу: ОШ 
„Десанка Макисмовић“, Доситејева 4, 19000 Заје-
чар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ БЕЧЕЈ

Наставник предметне наставе - 
Филозофија

са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне 
услове на основу чл. 139 и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017): 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона, 4. држављанство Републике Србије, 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Уколико кандидат нема наведено образовање, 
обавезан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има наве-
дено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријавни формулар са кратком 
биографијом, кандидат доставља и следећа доку-
мента: оригинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3. Закона 
- уверење из МУП-а, не старије од шест месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), не старије од шест месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
не старије од шест месеци; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
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установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена копија потврде издата од 
стране високошколске установе); сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколико 
достави доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије (оверену фотокопију 
индекса) или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или овере-
ну копију потврде о положеном испиту). Доказ о 
знању српског језика, као језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима) 

кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“ на адресу: Средња школа Нови Бечеј, 
Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком 
„За конкурс“. Све потребне информације можете 
добити позивом на број телефона: 023/771-077.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Инжењерство заштите 

животне средине
на одређено време од три године 

УСЛОВИ: завршене основне студије Инжењерства 
заштите животне средине и студент докторских 
студија Инжењерства заштите животне средине, 
који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8) и има смисао 
за наставни рад. Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и сами радо-
ви), подносе се Факултету у року од осам дана од 
дана објављивања у листу „Послови“, на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 
Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“, тел. 
023/550-501.

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 5101.08.201 20.11.2019. | Број 856 |   

На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


