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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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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 79, 105 и 129 Пра-
вилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА 

ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма 
обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова 
на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне служ-
бе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним 
знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама 
конкретног радног места.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
а) реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености 
послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима 
нивоа обука  или посебним законом или правилником, или
реализацију обуке за особе са инвалидитетом, у складу са програмом обуке за коју је 
издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације 
министарства надлежног за послове запошљавања и
б) заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили 
обуку. 
На основу образложеног захтева, послодавац може да заснује радни однос са полаз-
ником и током обуке.

За реализацију обуке Национална служба:
1. послодавцу на основу захтева може да исплати:
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања 
теоријско-практичне обуке, а највише до 120.000,00 динара по полазнику, у два дела, 
и то:

- први део од 50% укупних средстава по отпочињању обуке и
- други део након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полаз-
ници обучени (25% укупних средстава) или обучени и запослени (50% укупних 
средстава),

- средства додељена по основу спроведених обука на захтев послодавца су de minimis 
државна помоћ;

2. незапосленом полазнику исплаћује:
- месечну новчану помоћ у висини од 16.000,00 динара за пун фонд часова,
- средства за трошкове превоза;

3. незапосленом полазнику - особи са инвалидитетом исплаћује:
- месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са пропи-
сима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова 
и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапосле-
ности, у складу са законом,
- средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог 
износа, у складу са законом;
Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке - особу са инвалидитетом 
исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног 
износа за незапосленог полазника обуке - остала лица.
4. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба може да исплаћује и 
у случају када послодавац сноси трошкове обуке. 
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за 
случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити 
послодавац под условом:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом;
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у 
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за 
доделу државне помоћи;
- да има план и програм по коме ће се полазник обучавати;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима;
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 
регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за 
обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

- да обучава и запошљава незапослено лице које се води на евиденцији Национал-
не службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у обуку, у складу са 
важећим актима Националне службе и које није било у радном односу код послодавца 
- подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева; 
- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно да обезбеди 
инструктора који: 

- има минимум средњи ниво квалификација,
- запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом часова 
који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или анга-
жован у образовној установи/организацији регистрованој за образовање одра-
слих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
- има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава 
и квалификацију која је у складу са пословима за које се лице обучава, односно, 
има најмање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, 
уколико нема одговарајућу квалификацију;

- послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од 
највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу 
формирања више полазничких група;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, 
односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одгова-
рају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обуча-
вају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на 
раду, односно уговор о реализацији обуке или њеног дела са одговарајућом образов-
ном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се 
обука реализује у сарадњи са истом. 
За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, 
послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за 
реализацију програма обуке у складу са одобрењем за спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за посло-
ве запошљавања.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању орга-
низационог дела; 
- уколико подносилац захтева програм обуке реализује на локацији изван свог 
седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на 
којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу 
простора и сл.);
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе, и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног 
профила, односно занимања, или 
назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање 
истих, уколико подносилац захтева нема законску обавезу доношења акта о организа-
цији и систематизацији послова;
- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке:

- доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уве-
рење, сертификат, лиценца и сл.),
- доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обу-
чава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.);

- уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање 
одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са тим установама.

За реализацију обуке на захтев послодавца за незапослене особе са инвалидитетом, 
послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне 
рехабилитације издато од стране министарства надлежног за послове запошљавања, 
са програмом обуке за коју је поднет захтев.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Нацио-
налне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој органи-
зационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси се на 
основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У 
циљу провере испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити 
службени обилазак послодавца.

Јавни позиви
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Јавни позиви

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива, узимају се у 
обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодови

1. Кадровски 
капацитети 

Инструктор поседује исту струку 
и има више од 36 месеци радног 
искуства 
или 
инструктор поседује стручна и 
практична знања за обављање 
послова на којима се обучава 
полазник обуке и има више од 48 
месеци радног искуства на тим 
пословима

20

Инструктор поседује исту струку у 
којој се полазник обуке обучава и има 
од 24 до 36 месеци радног искуства   
или 
инструктор поседује стручна и 
практична знања за обављање 
послова на којима се обучава 
полазник обуке и има од 36 до 48 
месеци радног искуства на тим 
пословима

10

Инструктор поседује исту струку у 
којој се полазник обуке обучава и има 
од 12 до 24 месеца радног искуства  
или 
инструктор поседује стручна и 
практична знања за обављање 
послова на којима се обучава 
полазник обуке и има од 24 до 36 
месеци радног искуства на тим 
пословима

5

2.
Делатност 
послодавца 
(претежна)

Производна 10

Услужна 8
Остало 5

3.
Дужина 
обављања 
делатности

Пословање дуже од 5 година 20

Пословање од 3 до 5 година 15

Пословање од 1 до 3 године 10

Пословање до 1 године 5

4.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму 
обуке на захтев 
послодавца*

Проценат запослених 
лица по завршетку 
уговорне обавезе**

Више 
од 50% 
запослених 
лица

20

Запослено 
до 50% 
лица

10

Није било 
запослених 0

Послодавац раније 
није користио 
финансијска средства 
или уговорна обавеза 
послодавца још траје

Да 20
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*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке 
на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене 
по јавним позивима у 2017, 2018. и 2019. години, које је финансирала делимично или 
у целости Национална служба.
**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразуме-
ва однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана 
у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја 
незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведе-
не податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог 
информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критерију-
ма, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критерију-
ма „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев 
послодавца“, следе „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца“ и „Дужина 
обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по 
појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 60 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није пози-
тивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се 
за то стекну услови.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опре-
дељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одо-
бравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У слу-
чају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета 
одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора 
бити закључен до краја календарске године.

Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а 
у току календарске године у којој је донета одлука. 

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа сред-
ства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко траси-
ране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања уговорне обавезе.

2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања уговорне обавезе.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке 
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У току трајања обуке 
полазник може задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са 
послодавцем. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
- доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, 
најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о при-
сутности полазника на обуци; 
- обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим 
уговором; 
- изврши замену полазника са другим незапосленим лицем са евиденције Националне 
службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац 
процене да се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:
- изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенција-
ма или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији 
обуке и списак издатих сертификата;
- у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са најмање 50% 
полазника обуке на пословима за које су обучени;
- запослена лица задржи у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања 
радног односа; 
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- запослена лица не уступа на рад другом послодавцу;
- у случају престанка радног односа лица, заснује радни однос са другим незапосленим 
лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног 
односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене 
замене;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши 
повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату од датума преноса 
средстава.  
У случају да послодавац по истеку периода обуке у којој Национална служба није 
учествовала у финансирању трошкова обуке, не реализује обавезу запошљавања 
најмање 50% полазника обуке, дужан је да на име уговорне казне за сваки месец 
пропуштања заснивања радног односа плати износ од 20.000,00 динара по лицу, а 
највише до 120.000,00 динара по лицу.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. 
године. 

              

На основу члана 52 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. 
гласник РС“, бр. 94/19), чл. 86а-86д, Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Правилника о ближим критеријумима и условима за 
укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања 
и вештина („Сл. гласник РС“, бр. 13/18 и 57/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Намена и циљ програма
Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додат-
них знања и вештина запосленог у циљу унапређења компетенција, стицања недос-
тајућих знања, способности и вештина. Циљ обуке је одржање запослења код посло-
давца. 

Врсте обука
Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања 
запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 
Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и 
вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, 
односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су 
ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.
Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и 
вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, 
односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве 
на друге привредне субјекте или делатности.

Извођач обуке
Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, 
у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценцирани извођач обуке, 
у складу са законом (у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе 
послодавца.

Учешће у финансирању програма обуке
У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава 
за реализацију обуке, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Нацио-
нална служба) може послодавцу на основу захтева да исплати:
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног усаврша-
вања до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по 
полазнику,
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања 
до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полаз-
нику. 

Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише 
до 80% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику и то за:
- највише 20 процентних поена уколико је послодавац мали привредни субјект,
- највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект,
- највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са инвалидитетом 
или особе које се теже запошљавају и то: 

1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
2. старији од 50 година
3. припадници етничких мањина.

У случају када обука укључује компоненте и посебног и општег усавршавања које се не 
могу раздвојити, приликом одређивања процента учешћа у финансирању примењује 
се проценат за посебно усавршавање.

Средства додељена по програму обука за потребе послодавца за запосленог су хори-
зонтална државна помоћ.

Оправдани трошкови обуке: 
- трошкови предавача,
- путни трошкови предавача и полазника, укључујући и смештај,
- други текући трошкови, као што су материјали и потрошна роба директно повезани 
са реализацијом обуке,
- трошкови амортизације алата и опреме у обиму у којем се искључиво користе за 
реализацију обуке,
- трошкови усмеравања и саветодавних услуга у вези са обуком,
- трошкови полазника и 
- општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошко-
ви), до висине укупног износа других оправданих трошкова наведених у претходним 
алинејама.

У погледу трошкова полазника, у обзир се узимају само сати које полазник стварно 
проведе на обуци.

Јавни позиви

www.nsz.gov.rs
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Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или једини-
ца локалне самоуправе, преко надлежних органа и правног лица које управља и/или 
располаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове за исту врсту обуке и иста 
лица, укупан износ додељених средстава не може бити већи од прописаних овим јав-
ним позивом.

Динамика исплате средстава на име учешћа у финансирању трошкова 
обуке
Уговорена средства за реализацију програма обуке за потребе послодавца за запос-
леног Национална служба исплаћује послодавцу у целости након завршетка обуке, 
односно по достављању доказа да су полазници обучени и стекли сертификат.

Број запослених за који се могу одобрити средства на име обуке
Послодавац који има до 5 запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, 
послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у обуку укључи двоје запосле-
них, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запос-
лене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма обуке за потребе послодавца за запосленог 
може остварити послодавац под следећим условима:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%);
- да у последња 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање у законским роковима;
- да у последња 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате 
Народне банке Србије;
- да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да има план усавршавања запосленог;
- да има предлог извођача обуке, који има статус јавно признатог организатора образо-
вања одраслих или је лиценциран у складу са законима Републике Србије; 
- да у програм обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време 
у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће у финансирању 
обуке. 

Захтев за учешће у програму обуке се неће одобравати за запосленог који:
- обавља приправнички стаж или 
- испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи на прописа-
ном обрасцу Националне службе;
- план усавршавања запосленог (обавезни елементи: подаци о запосленом, подаци о 
тренутном радном месту, образложење потребе усавршавања, предлог обука на које 
се треба упутити);
- списак запослених који ће се укључити у програм обуке; 
- спецификација трошкова обуке потписана од стране надлежног лица послодавца, на 
прописаном обрасцу Националне службе;
- документација о извођачу обуке - доказ о акредитацији/лиценци за извођење обуке; 
план и програм обуке; доказ о прихватању просторно-материјално-техничких капаци-
тета од стране надлежне институције, као и опис просторно-материјално-техничких 
услова за реализацију обуке; доказ о акредитацији кадрова и подаци о кадровским 
капацитетима; опис начина и критеријума за процену знања; подаци о сертификату; 
предрачун трошкова обуке;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању орга-
низационог дела; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- доказ за запослене који припадају теже запошљивим категоријама или имају статус 
особе са инвалидитетом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на про-
писаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава се доноси у року од 15 дана од дана достављања 
предлога тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра 

надлежног за послове запошљавања, а на основу провере поднетог захтева за учешће 
у програму.  

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одо-
бравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум 
почетка обуке мора бити након датума доношења одлуке, а у току календарске године 
у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске 
године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне служ-
бе и послодавца мора бити закључен до краја календарске године.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави:
- динамику реализације обуке (датум почетка и завршетка обуке, број и списак полаз-
ника по групи, датум полагања коначног испита и датум издавања сертификата),
- одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко траси-
ране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања уговорне обавезе.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања уговорне обавезе.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица),
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке,
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања програма:
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене;
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији 
обуке и копије издатих сертификата;
- задржи запосленог у радном односу на неодређено време још најмање 24 месецa 
након стицања сертификата о стеченим компетенцијама;
- лице које је обучио не уступа на рад другом послодавцу;
- уколико су запослени упућени на обуку ради промене радног места - по завршетку 
обуке достави копије анекса уговора о раду са запосленим.
У случају неиспуњења уговорних обавеза корисник средстава постаје дужник Нацио-
налне службе и у обавези је да врати целокупан износ средстава исплаћених у складу 
са уговором на име обуке запосленог, са законском затезном каматом од датума пре-
носа средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. 
године. 

Јавни позиви



Бесплатна публикација о запошљавању 704.03.2020. |  Број 871 |   

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 79, 105 и 129 Пра-
вилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА ЗА 

НЕЗАПОСЛЕНA ЛИЦА СА СРЕДЊИМ НИВООМ 
КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација под-
разумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је 
стеченa одговарајућa квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилни-
ком, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање 
радног односа. 

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у скла-
ду са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код 
послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) учествује у финансирању програма најдуже до 6 месеци. 

Незапослени који је радио краће од времена утврђеног за приправнички стаж у струци 
која је услов за рад на тим пословима, у програм се може укључити за преостало време 
потребно за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Послодавцу током реализације програма Национална служба рефундира на месечном 
нивоу нето зараду лица у износу од 31.000,00 динара (за пун фонд радних часова) 
и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 
месеци. 

Jавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим 
нивоом квалификација представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма приправника може остварити послодавац под 
условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%);
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у 
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за 
доделу државне помоћи;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 
регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за 
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 
прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним 
пословима;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосле-
ног ментора (са пуним месечним фондом радних часова), који је најмање истог нивоа 
квалификација као и приправник и, уколико прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове:

- има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци, или
- има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспо-
собљавати приправник и има струку која је дефинисана актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца; 
- да запосли и стручно оспособљава незапосленог са завршеним квалификацијама 
средњег нивоа, који припада једној од наведених категорија лица:

- млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе 
дуже од 6 месеци
- особе са инвалидитетом
- Роми 
- млади који имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама 
и старатељским породицама;

- да у програм приправника не укључује незапослено лице којe je у периоду од три 
месеца пре подношења захтева за доделу средстава билo у радном односу код тог 
послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одгова-
рају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са 
прописима о безбедности и заштити на раду. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника (за неза-
послена лица са средњим нивоом квалификација и незапослена лица са високим ниво-
ом квалификација) укључи до два незапослена лица, а послодавац који има 11 и више 
запослених има право да у програм приправника укључи незапослена лица чији број 
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања приправника;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању органи-
зационог дела; за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица:

- доказ о квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценце)
- доказ о радном искуству ментора у струци за коју се оспособљава приправник 
(уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према месту рада приправника, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaл-
не службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Јавни позиви

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм приправника доноси се на основу провере, 
бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр. Критеријуми Бодови

1.
Програм струч-
ног оспособља-
вања приправ-
ника

Реализује се у складу са законом 10
Реализује се на основу акта о организацији 
и систематизацији послова 5

2. Кадровски 
капацитети 

Ментор поседује исту струку и има више од 
36 месеци радног искуства 
или 
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава приправник и има 
више од 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

10

Ментор поседује исту струку у којој се при-
правник оспособљава и има од 24 до 36 
месеци радног искуства  
или
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава приправник и има 
од 36 до 48 месеци радног искуства на тим 
пословима

8

Ментор поседује исту струку у којој се при-
правник оспособљава и има од 12 до 24 
месеца радног искуства  
или
ментор поседује стручна и практична 
знања за обављање послова на којима се 
стручно оспособљава приправник и има 
од 24 до 36 месеци радног искуства на тим 
пословима

5

3.
Дужина 
обављања 
делатности

Пословање дуже од 5 година 20
Пословање од 3 до 5 година 15

Пословање од 1 до 3 године 10

Пословање до 1 године 5

4.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму при-
правника*

Проценат запослених лица 
по завршетку уговорне 
обавезе**

Више од 
50% запос-
лених лица

10

З а п о с л е -
но до 50% 
лица

5

Није било 
запослених 0

Послодавац раније није 
користио финансијска 
средства или уговорна 
обавеза послодавца још 
траје

Да 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму при-
правника“ односи се на програм приправника са средњим и високим образовањем 
спроведен по јавним позивима у 2019. години, које је финансирала делимично или у 
целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразуме-
ва однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка уговорних обавеза 
задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог посло-
давца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведе-
не податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог 
информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критерију-
ма, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критерију-
ма „Претходно коришћена средства Националне службе по програму приправника“, 
затим „Кадровски капацитети“, затим „Програм стручног оспособљавања приправни-
ка“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Динамика одлучивања 

Одлука о одобравању средстава доноси се у року до 30 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није 
позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико 
се за то стекну услови. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опре-
дељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 45 дана од дана доношења oдлуке о одо-
бравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У слу-
чају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлу-
ка има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно 
незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби дос-
тави: 
- потписан уговор о раду са лицем запосленим у својству приправника,
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства по основу рефундације трошкова зараде и
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава. 
Датум почетка спровођења програма приправника мора бити након датума доношења 
одлуке о одобравању средстава и у току календарске године у којој је донета одлука. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да: 
- запосли и стручно оспособљава приправника за самосталан рад у струци; 
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето 
зараду приправнику, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби 
захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде приправнику и 
уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- организује полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно 
обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним 
органом;
- изда приправнику уверење о обављеном приправничком стажу; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају престанка радног односа приправника у току трајања програма, послодавац 
може да у року до 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са 
другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове у складу са законом, за 
преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.   

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

Јавни позиви

Национална служба
за запошљавање
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), чла-
на 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 79, 105 и 129 Пра-
вилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА 

ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА ВИСОКИМ НИВООМ 
КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација под-
разумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правил-
ником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање 
радног односа. 

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у скла-
ду са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код 
послодавца. 

Уколико се програм приправника спроводи у складу са законом, Национална служба 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира програм у 
дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм приправника спро-
води у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба 
програм финансира у трајању:
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Незапослени који је радио краће од времена утврђеног за приправнички стаж у струци 
која је услов за рад на тим пословима, у програм се може укључити за преостало време 
потребно за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита. 

Послодавцу током реализације програма приправника Национална служба рефундира 
на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 35.000,00 динара (за пун фонд 
радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у 
трајању до 9, односно 12 месеци.

Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим 
нивоом квалификација представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма приправника може остварити послодавац под 
условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%);
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у 
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за 
доделу државне помоћи;

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 
регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за 
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 
прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним 
пословима;
 - да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосле-
ног ментора (са пуним месечним фондом радних часова) који је најмање истог нивоа 
квалификације као и приправник и, уколико позитивним прописима није другачије 
одређено, испуњава следеће услове:

- има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци, или
- има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно 
оспособљавати приправник и струку која је дефинисана актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца; 

 - да запосли и стручно оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији 
Нaционалне службе и

- има најмање шести ниво квалификације 
- нема радног искуства у струци за које је стечена квалификација или које је ради-
ло краће од времена утврђеног за приправнички стаж
- има просечну оцену најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима студија
- има до 30 година старости;

- да у програм приправника не укључује незапослено лице којe je у периоду од три 
месеца пре подношења захтева за учешће у програму приправника билo у радном 
односу код тог послодавца;
 - да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одгова-
рају броју лица која се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са 
прописима о безбедности и заштити на раду. 
У програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми, 
без обзира на године старости и просечну оцену. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника (за неза-
послена лица са високим нивоом квалификација и незапослена лица са средњим ниво-
ом квалификација) укључи до два незапослена лица, а послодавац који има 11 и више 
запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити 
већи од 20% укупног броја запослених.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања приправника;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању органи-
зационог дела; за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица:

- доказ о квалификацијама ментора (диплома/уверење),
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца 
о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према месту рада приправника, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaл-
не службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм приправника доноси се на основу провере, 
бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Јавни позиви

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодови

1.
Програм 
стручног оспо-
собљавања 
приправника

Реализује се у складу са законом 10
Реализује се на основу акта о организацији 
и систематизацији послова 5

2. Кадровски 
капацитети 

Ментор поседује исту струку и има више од 
36 месеци радног искуства 
или
ментор поседује стручна и практична знања 
за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има више од 48 
месеци радног искуства на тим пословима

10

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 
36 месеци радног искуства  
или
ментор поседује стручна и практична знања 
за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 36 до 48 
месеци радног искуства на тим пословима

8

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 
24 месеца радног искуства  
или
ментор поседује стручна и практична знања 
за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 24 до 36 
месеци радног искуства на тим пословима

5

3.
Дужина 
обављања 
делатности

Пословање дуже од 5 година 20
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5

4.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму при-
правника* 

Проценат запослених лица 
по завршетку уговорне 
обавезе**

Више 
од 50% 
запослених 
лица

10

Запослено 
до 50% 
лица

5

Није било 
запосле-
них

0

Послодавац раније није 
користио финансијска сред-
ства или уговорна обавеза 
послодавца још траје

Да 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму при-
правника“ односи се на програм приправника са средњим и високим образовањем 
спроведен по јавном позиву у 2019. години, који је финансирала делимично или у 
целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразуме-
ва однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка уговорне обавезе 
задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог посло-
давца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведе-
не податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог 
информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критерију-
ма, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критерију-
ма „Претходно коришћена средства Националне службе по програму приправника“, 
затим „Кадровски капацитети“, затим „Програм стручног оспособљавања приправни-
ка“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року до 30 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није пози-
тивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се 
за то стекну услови. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опре-
дељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одо-
бравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У слу-
чају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлу-
ка има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно 
незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби дос-
тави: 
- потписан уговор о раду са лицем запосленим у својству приправника,
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства по основу рефундације трошкова зараде и
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава. 
Датум почетка спровођења програма приправника мора бити након датума доношења 
одлуке о одобравању средстава и у току календарске године у којој је донета одлука.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да: 
- запосли и стручно оспособљава приправника за самосталан рад у струци; 
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето 
зараду приправнику, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби 
захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде приправнику и 
уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- организује полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно 
обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним 
органом;
- изда приправнику уверење о обављеном приправничком стажу; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају престанка радног односа приправника у току трајања програма, послодавац 
може да у року до 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са 
другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове, у складу са законом, за 
преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Jавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. године.

Јавни позиви

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 67, 104 и 129 Пра-
вилникa о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ 
ЗНАЊА 

У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и 
вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада 
приватном сектору. 
У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:
• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица 
која су завршила функционално основно образовање одраслих, 
• лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији неза-
послених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
дуже од 18 месеци - са најмање средњим нивоом квалификација, без обзира на врсту 
квалификације и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вешти-
не и компетенције за обављање конкретних послова.

Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања прак-
тичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у 
складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:
1. заснивање радног односа на одређено време: 

- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у 
трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца 
након завршетка програма (укупно трајање 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до 
истека трећег месеца, односно завршетка програма):

- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у 
трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, 
односно у укупном трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи 
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања 
(укупно трајање 12 месеци).

Послодавцу за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба рефунди-
ра на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000,00 динара (за пун фонд 
радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у 
трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).
Средства додељена по основу програма стицања практичних знања су de minimis 
државна помоћ. 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари 
послодавац под условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 
100%);

- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у 
текућој фискалној години и претходне две фискалне године у складу са прописима за 
доделу државне помоћи;
- да има програм стицања практичних знања којима треба да овлада лице;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 
регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за 
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да на конкретним пословима запошљава незапосленог са евиденције Националне 
службе, из категорије лица дефинисане овим јавним позивом и у складу са важећим 
актима Националне службе, који задовољава опште и посебне услове за укључивање 
у програм, и:

- нема искуства и знања за обављање послова за које се организује стицање 
практичних знања и вештина, 
- није био/ла у радном односу код послодавца - подносиоца захтева у периоду од 
6 месеци пре подношења захтева;

- да има одговарајуће кадровске капацитете, односно: 
- има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) са најмање 
средњом школом, а у складу са нивоом квалификације захтеваном у стандарду 
посла, који поседује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има 
сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности у областима за које ће бити 
задужен и има најмање 18 месеца радног искуства на истим или сличним посло-
вима за које лице стиче практична знања и вештине, 
- за лица без завршене средње школе, односно без квалификација, ментор може 
да има завршену основну школу, уколико испуњава све остале наведене услове 
из претходног става; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма, односно да 
радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтевима 
посла и у складу су са радним местом за које лица стичу практична знања и вештине, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању орга-
низационог дела; 
- уколико подносилац захтева програм реализује на локацији изван свог седишта, 
односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се 
реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора 
и сл.);
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе, и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати 
практична знања и вештине или опис послова, у случају да послодавац нема законску 
обавезу усвајања акта о систематизацији и организацији послова;
- доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева: 

- доказ о квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценце...)
- доказ о дужини радног искуства ментора на пословима за које лице стиче прак-
тична знања и вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству 
и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси се на 
основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. 
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће изврши-
ти службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева који су испунили услове из јавног позива узимају се у 
обзир следећи критеријуми:

Јавни позиви

Пословни центри НСЗ



   |  Број 871 | 04.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр. Критеријуми Бодови

1. Кадровски капацитети
(радно искуство ментора)

Више од 60 
месеци 20

Од 36 до 60 
месеци 10

Од 18 до 36 
месеци 5

2. Делатност послодавца
 (претежна)

Производна 20

Услужна 10

Остало 5

3. Дужина обављања делатности 

Пословање 
дуже од 5 
година 

20

Пословање од 
3 до 5 година 15

Пословање од 
1 до 3 године 10

Пословање до 
1 године 5

4.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму 
стицања 
практичних 
знања*

Проценат 
запослених 
лица по 
завршетку 
уговорне 
обавезе**

Више од 50% 
запослених 
лица

40

Запослено до 
50% лица 20

Није било 
запослених 0

Послодавац 
раније није 
користио 
финансијска 
средства или 
уговорна 
обавеза 
послодавца 
још траје

Да 40

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму сти-
цања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен 
по јавним позивима у 2017, 2018. и 2019. години, које је финансирала делимично или 
у целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразуме-
ва однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка уговорних обавеза 
задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог посло-
давца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведе-
не податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог 
информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критерију-
ма, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума 
„Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практич-
них знања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“, 
„Дужина обављања делатности послодавца“. Уколико постоји већи број захтева са 
истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева.

Динамика одлучивања 

Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 30 дана од дана пријема захтева. 
Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно 
одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то 
стекну услови.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опре-
дељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одо-
бравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У слу-
чају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета 
одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора 
бити закључен до краја календарске године.

Послодавац је у обавези да пре закључивања уговора достави Националној служби 
уговор о раду са лицем. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после 
датума доношења одлуке о одобравању средстава. 

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа сред-
ства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко траси-
ране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција 
у вредности одобрених средства за трошкове оспособљавања са роком важења од 18 
месеци од дана издавања.

2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција 
у вредности одобрених средства са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица; 
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/ жиранта и
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- заснује радни однос са незапосленим ради стицања практичних знања и вештина за 
рад на конкретним пословима; 
- Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у програм на одређено 
време, до истека трећег месеца, односно завршетка програма, закључио уговор о раду 
на неодређено време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још 
три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који 
желе наставак програма са лицем после прва 3 месеца);
- оспособљава лице за рад на конкретним пословима у трајању од 3 месеца, у складу 
са програмом стицања практичних знања и вештина;
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето 
зараду лицу укљученом у програм, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби 
захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде лицу укљученом у 
програм и уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова са наведе-
ним компетенцијама у областима у којима је лице стекло практична знања и вештине; 
- достави Националној служби копију потврде о стеченом практичном знању;
- задржи лице у радном односу најмање 3 месеца по истеку периода стицања практич-
них знања и вештина, односно 6 месеци након истека периода финансирања;
- запослена лица не уступа на рад другом послодавцу;
- у случају престанка радног односа лицу укљученом у програм, заснује радни однос 
са другим незапосленим лицем који испуњава потребне услове у складу са Јавним 
позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном 
односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спрове-
дене замене;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.  
У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши 
повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату од датума преноса 
средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Јавни позиви
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Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 
2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о крите-
ријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне полити-
ке запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог 
за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испи-
та, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за само-
сталан рад у струци. 

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспо-
собљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су 
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког 
или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког или стручног испита. 

Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне 
праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) може да финансира програм у дужини прописаној зако-
ном, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом 
о организацији и систематизацији послова, Национална служба програм финансира у 
трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошља-
вање: 
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује сред-
ства у укупном месечном износу од: 

- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионал-
не болести, у складу са законом. 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац 
који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, 
социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена у програм код посло-
даваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за укљу-
чивање у програм),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са 
прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоупра-

ве, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада 
приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни 
сектор има приоритет,
и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима; 
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 
као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправнич-
ког стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за 
обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе, 
задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим 
актима Националне службе и:

- има најмање трећи ниво квалификације,
- нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање 
услова за полагање стручног/приправничког испита,
- није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за само-
сталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном 
образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или 
најмање четворогодишње високо образовање);

- да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења 
захтева није било у радном односу код тог послодавца;  
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запос-
леног ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који је најмање истог нивоа 
квалификације као и незапослени и, уколико позитивним прописима није другачије 
одређено, испуњава следеће услове: 

1) има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно 
оспособљавати незапослени и струку дефинисану актом о организацији и систе-
матизацији послова код послодавца;

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одгова-
рају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу 
са прописима о безбедности и заштити на раду. 

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи 
једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у 
програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и 
више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број 
не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља 
изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом 
делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању органи-
зационог дела; за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месе-
ца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално изми-
рује пореске обавезе и/или
извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штам-
пан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране 
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као 
услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица: 

- доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
- доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца 
о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaл-
не службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодо-
вања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму. У циљу провере испуње-
ности услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Јавни позиви

Посао се не чека, 
посао се тражи
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БОДОВНА ЛИСТА

Бр Критеријуми Бодови

1. Кадровски 
капацитети

Ментор има исту струку, најмање 
је истог нивоа квалификације као и 
незапослено лице и има више од 36 
месеци радног искуства  
или  
ментор је најмање истог нивоа 
квалификације као и незапослено 
лице, има више од 48 месеци радног 
искуства на пословима на којима ће се 
стручно оспособљавати незапослено 
лице и има струку дефинисану актом 
о организацији и систематизацији 
послова код послодавца

25

Ментор има исту струку, најмање 
је истог нивоа квалификације као и 
незапослено лице и има од 24 до 36 
месеци радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа 
квалификације као и незапослено 
лице, има од 36 до 48 месеци радног 
искуства на пословима на којима ће се 
стручно оспособљавати незапослено 
лице и има струку дефинисану актом 
о организацији и систематизацији 
послова код послодавца

20

Ментор има исту струку, најмање 
је истог нивоа квалификације као и 
незапослено лице и има од 12 до 24 
месеца радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа 
квалификације као и незапослено 
лице, има од 24 до 36 месеци радног 
искуства на пословима на којима ће се 
стручно оспособљавати незапослено 
лице и има струку дефинисану актом 
о организацији и систематизацији 
послова код послодавца

10

2.
Дужина 
обављања 
делатности

Пословање дуже од 5 година 25

Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5

3.

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму 
стручне 
праксе**

Проценат запослених 
лица по завршетку 
уговорне обавезе***

Више 
од 50% 
запослених 
лица

25

Запослено 
до 50% лица 15

Није било 
запослених 0

Послодавац раније 
није користио 
финансијска средства 
или уговорна обавеза 
послодавца још траје

Да 25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

4.*
Припадност 
приватном 

сектору

Послодавац припада приватном 
сектору на територији АП Косово и 
Метохија и на подручју девастираних 
општина

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ЗА ЗАХТЕВЕ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ  

АП КОСОВО И МЕТОХИЈА И ПОДРУЧЈА 
ДЕВАСТИРАНИХ ОПШТИНА 

80

*Критеријум „Припадност приватном сектору“ односи се на поднете захтеве на терито-
рији АП Косово и Метохија и на подручју девастираних општина.

**Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму струч-
не праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне 
службе по јавним позивима у 2017, 2018. и 2019. години. 

***Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе” подразу-
мева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала 
радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба 
ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критерију-
ма, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критерију-
ма „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне прак-
се“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико 
постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, 
одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30 дана од дана 
подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по 
којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разма-
трање уколико се за то стекну услови. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опре-
дељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора 
којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке. У 
случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета 
одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, однос-
но незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем, послодавац је у обавези да Нацио-
налној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим 
лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем и 
ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међу-
собна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доно-
шења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у 
којој је донета одлука. 
У циљу закључивања уговора са лицем на стручној пракси, лице је у обавези да Нацио-
налној служби достави фотокопију картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује лицу на стручној пракси полагање стручног или приправничког испита за 
самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање 
испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или при-
правничком испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица на стручној пракси, послодавац може 
да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са 
другим незапосленим лицем који испуњава потребне услове, у складу са законом, за 
преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2020. 
године.

Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА 
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом 
реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-со-
цијалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног 
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национал-
на служба) на основу јавног конкурса. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалне заштите и хуманитарног рада,
• културне делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом се могу орга-
низовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно од степена развијености, 
утврђеним у складу са посебним прописом Владе.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог jавног конкурса за незапослену особу са 
инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе 
са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад. 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно 
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и 
трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим области-
ма, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обух-
вата јавни рад, у току првог месеца спровођења може се организовати обука, по интер-
ном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица анга-
жована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; 
по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; 
послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се сред-
ства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило 
обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке 
не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила пред-
виђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обу-
ком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на који-
ма се ангажују незапослене особе са инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
• јавне установе и јавна предузећа,
• привредна друштва,
• предузетници,
• задруге и
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Аген-
ције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - 
извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и 
друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, 
уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно 
разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - 
извођач јавног рада није регистрован у АПР; 
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области 
одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне 
заштите - за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који 
се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници 
- помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција 
и др.);
• информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa 
јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложи-
ти интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу 
Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пру-
жаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапосле-
них, у складу са законом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организа-
ционој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада. Пријава се 
подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.
gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу 
ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања под-
нете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада 
од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изу-
зетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно 
одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то 
стекну услови.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укљу-
чивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост 
поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада, коме је 2018, 2019. и 2020. године 
финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава 
који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се 
објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

Јавни позиви

Први утисак је 
најважнији,

будите испред свих
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми Број 
бодова

Област 
спровођења 
јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине 
и природе 10

Социјална заштита и хуманитарни рад 8

Културна делатност 8

Одржавање и обнављање јавне 
инфраструктуре 5

Дужина трајања 
јавног рада

3 и 4 месеца 20

2 месеца 10

1 месец 5

Карактеристике 
лица

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена без квалификација и 
нискоквалификованих 20

Јавни рад подразумева ангажовање 
лица искључиво без квалификација и 
нискоквалификованих

15

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена 10

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму јавних 
радова*

Нису раније коришћена средства 10

Коришћена средства у другим 
областима 5

Коришћена средства у истој области 0

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне 
филијале**

до 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних 
радова“ односи се на програме спроведене по јавним позивима у 2018, 2019. и 2020. 
години, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална 
служба. Изузетно, послодавцима који су претходно користили средства, а поднели су 
пријаву за област социјалне заштите и хуманитарног рада, додељује се 5 бодова. Наве-
дене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверава-
ти увидом у своју евиденцију.     

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за 
локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је дирек-
тор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута 
на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће 
доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, 
друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за 
развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе / локалног савета за запошљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног 
рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са особама са инвали-
дитетом са евиденције незапослених.

Датум ангажовања особа са инвалидитетом са којима је закључен уговор о привре-
меним и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавног рада. 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне служ-
бе или други запослени којег овласти директор Националне службе и послодавац - 
извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор 

којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средста-
ва. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има 
мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим особама са инва-
лидитетом, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план потписан од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је 
у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја 
лица и/или дужине трајања јавног рада;
• доказ о именовању координатора програма јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за 
накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа намен-
ског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног 
овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа 
(ОП образац);
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финанси-
рања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев 
за регистрацију меница);
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног 
рада / жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - 
извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обез-
беђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:

• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко 
трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаран-
ција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана 
издавања.

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко 
соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаран-
ција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана 
издавања

3. За кориснике јавних средстава:
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника јавних 
средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног 
рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања 
биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Упра-
ве за трезор и Народне банке Србије. 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог неза-
посленог лица ангажованог на јавном раду. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на 
обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог 
лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим неза-
посленим лицем из исте категорије и истог нивоа квалификације, за преостало време 
спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору 
за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална 
служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкур-
са за незапослено лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обавље-
ни посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигу-
рање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спро-
вођења јавног рада, у складу са уговором;
• доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажо-
ваних лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, 
односно фотокопију потврде у складу са законом;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву 
потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
• достави Националној служби фотографије места извођења по завршетку јавног рада 
- за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и 
природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотогра-
фије за сваку локацију).

Јавни позиви
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У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - 
извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених сред-
става увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-
301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а 
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.03.2020. године.

На основу чл. 10, 11 и 31 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13), Националног акционог 
плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 111 и 114 Пра-
вилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД 

ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним 
условима може да оствари право на рефундацију трошкова подршке за програме:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке 
на радном месту - радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка 
код увођења у посао или на радном месту, може остварити право на рефундацију 
трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапос-
леноj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 
месеци.

Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:
• трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, за пун фонд радних сати, 
односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидите-
том у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
• трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање 
радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођа-
вања радног места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места под-
разумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, просто-
ра и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се одобрити 
послодавцу у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

Рефундација трошкова подршке за наведене програме се остварује према прописима 
о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалиди-
тетом и другим прописима о државној помоћи.

Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих 
додатних трошкова.

Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се привредни субјект, 
односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финан-
сирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету 
робе или пружању услуга на тржишту. 

II УСЛОВИ

Рефундација се одобрава послодавцу под условом:
• да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба);
• да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана заснивања 
радног односа са особом са инвалидитетом;
• да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се запо-
шљава под посебним условима (решење о процени радне способности и могућности 
запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у 
раду);
• да запошљавање уз рефундацију има за последицу нето повећање броја запослених 
особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева, у односу на број запослених 
особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инва-
лидитетом уз рефундацију;
• да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења 
захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалидите-
том уз рефундацију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у 
складу са законом;
• да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за рефундацију 
трошкова подршке; 
• да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима;
• да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 3 месеца пре подно-
шења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносио-
цем захтева.

Посебни услови за Програм А:
• да је радни однос са лицем које пружа стручну подршку новозапосленој особи са 
инвалидитетом заснован најкасније до дана запошљавања особе са инвалидитетом за 
коју се тражи стручна подршка;
• да се стручна подршка особи са инвалидитетом пружа у складу са планом стручне 
подршке;
• да лице које пружа стручну подршку има најмање средњи ниво квалификација и 12 
месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку.

Посебни услови за Програм Б:
• да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне способ-
ности особе са инвалидитетом.

Рефундацију не могу остварити:
• привредни субјекти у сектору угља, привредни субјекти у тешкоћама, у складу са 
прописима о државној помоћи за запошљавање;
• послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу;
• послодавци - корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу пре-
ма Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирују;
• послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање 
запошљавања (Програм А), у складу са прописима о државној помоћи за запошља-
вање и
• послодавци који су користили рефундацију по јавном конкурсу за иста лица пре исте-
ка рока од три године од дана одобравања средстава.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација:
• захтев за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запо-
шљавају под посебним условима (образац Националне службе);
• доказ о регистрацији, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• фотокопија уговора о раду за особу са инвалидитетом којој се пружа стручна подрш-
ка, односно за коју је потребно прилагођавање радног места;
• изводи из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима 
(ППП ПД), штампани из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), пот-
писани од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима, за 3 месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне службе 
за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или извод 
обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидите-
том), штампан из електронске базе података Пореске управе, за месец који претходи 
месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз рефундацију;
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељена државна 
помоћ за исте оправдане трошкове;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама и
• одговарајући доказ уколико је дошло до смањења броја запослених особа са инва-
лидитетом услед природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом.

Додатна документација за Програм А:
• CV (радна биографија) радног асистента;
• фотокопија уговора о раду радног асистента;
• доказ да радни асистент има најмање средњи ниво квалификација и 12 месеци про-
фесионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку (фотокопија уго-
вора о раду и/или други доказ) и
• програм стручне подршке на обрасцу Националне службе.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Јавни позиви
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Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици 
Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици 
Националне службе или преузети на сајту Националне службе -www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку o одобравању рефундације трошкова зараде лицу ангажованом на пружању 
подршке на радном месту - радна асистенција (Програм А) и/или одлуку о одобра-
вању средстава за рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног местa 
(Програм Б), доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, 
у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају усло-
ве јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити 
поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 30 дана од дана доношења 
одлуке за Програм А - рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом на пружању 
стручне подршке на радном месту. 

Директор филијале по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе у року од 60 дана од дана доношења одлу-
ке за Програм Б - рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места.

Документација за закључивање уговора за Програм А:
- средства обезбеђења уговорних обавеза.

Документација за закључивање уговора за Програм Б:
- рачун са отпремницом о наменски утрошеним средствима;
- извод из банке да је извршена уплата на име купљене опреме и/или услуге која је 
извршена у сврху прилагођавања радног места;
- средства обезбеђења уговорних обавеза.

Средства обезбеђења уговорних обавеза за Програм А и/или Програм Б

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима; 
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне блан-
ко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица),
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства по одобреној рефундацији трошкова, 
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава / жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месеч-
на примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља 
делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је дужан да:
• особу са инвалидитетом задржи у радном односу најмање 12 месеци од дана засни-
вања радног односа за Програм А и/или Програм Б;
• не смањује број запослених особа са инвалидитетом утврђен на дан подношења 
захтева најмање 12 месеци од дана остваривања права на Програм А и/или Програм Б, 
осим природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;
• у случају престанка радног односа лица ангажованог на пружању стручне подршке и/
или особе са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка (Програм А) и/или особе 
са инвалидитетом за коју је остварено право на Програм Б, у року од 30 дана заснује 
радни однос са другим лицем за време трајања уговорне обавезе; 
• представницима Националне службе омогући обилазак радних просторија ради 
сагледавања услова за реализацију програма;
• Националној служби омогући праћење реализације уговорених обавеза и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Посебне обавезе за Програм А
Послодавац је у обавези да Националној служби достави до краја текућег месеца за 
претходни месец:

- захтев за месечну рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом на пружању 
подршке на радном месту - радна асистенција, са извештајем о пруженој стручној 
подршци; 
- доказе о исплаћеној заради са обрачунатим порезима и доприносима за обавезно 
социјално осигурање, за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке и особу 
са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка:

• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима 
(ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), 
потписан од стране послодавца;
• извод из банке; 

- извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне службе 
за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или извод 
обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидите-
том), штампан из електронске базе података Пореске управе.

Посебне обавезе за Програм Б
Послодавац је у обавези да Националној служби достави:
- најкасније у року од 60 дана од дана доношења одлуке, а пре закључења уговора - 
доказ о наменски утрошеним средствима за примерено прилагођавање радног места;
- квартално (за претходна три месеца) - доказе о исплаћеној заради са припадајућим 
порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање за особу са инвалидитетом 
из уговора:

• изводe из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима 
(ППП ПД), штампане из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), 
потписане од стране послодавца;
• изводe из банке; 

- извештаје о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне службе 
за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или извод 
обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидите-
том), штампан из електронске базе података Пореске управе.

У случају да послодавац - корисник рефундације не реализује обавезе утврђене угово-
ром, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национал-
не службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 и на 
сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања 
до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
31.12.2020. године.

Јавни позиви

Национална служба
за запошљавање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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На основу чл. 32 и 33 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и члана 108 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

JАВНИ КОНКУРС 
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног 
искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана 
заснивања радног односа.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 
75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално 
осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима 
о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са 
инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се привредни субјект, 
односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финан-
сирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету 
робе или пружању услуга на тржишту. 

II УСЛОВИ

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:
• да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), која нема 
радног искуства на пословима на којима се запошљава;
• да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног 
односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
• да запошљавање уз субвенцију има за последицу нето повећање броја запослених 
особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на број запослених 
особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инва-
лидитетом уз субвенцију;
• да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења 
захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалиди-
тетом уз субвенцију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у 
складу са законом;
• да обавља делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за субвенцију зара-
де; 
• да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
у законским роковима;
• да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 3 месеца пре подно-
шења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, однос-
но код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем 
захтева.
Субвенцију не могу остварити:
• привредни субјекти у сектору угља, привредни субјекти у тешкоћама, у складу са 
прописима о државној помоћи за запошљавање;
• послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу;
• послодавци - корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу пре-
ма Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току, под условом да исте 
редовно измирују;
• послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање 
запошљавања, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање; 
• послодавци који су користили субвенцију по јавном конкурсу за иста лица пре истека 
рока од три године од дана одобравања средстава;

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација:
• захтев за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства (образац 
Националне службе);
• доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
• фотокопија уговора о раду за особу са инвалидитетом за коју се подноси захтев; 
• изводи из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима 
(ППП ПД), штампани из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), пот-
писани од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима, за 3 месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне службе 
за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом) или извод 
обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидите-
том), штампан из електронске базе података Пореске управе, за месец који претходи 
месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз субвенцију;
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељена државна 
помоћ за исте оправдане трошкове;

• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама и
• одговарајући доказ уколико је дошло до смањења броја запослених особа са инва-
лидитетом услед природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици 
Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици 
Националне службе или преузети на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенцијe зараде за особe са инвалидитетом без радног иску-
ства доноси директор филијале, по овлашћењу директора Националне службе, или 
други запослени којег овласти директор Националне службе, у року од 30 дана од 
дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног конкурса, а 
по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разма-
трање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 30 дана од дана доношења 
одлуке.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да достави одговарајућа сред-
ства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима; 
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне бланко 
соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више - банкарска гаран-
ција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана 
издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета средства по основу субвенције зараде особе са инвалидитетом 
из уговора;
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта*.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месеч-
на примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља 
делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је дужан да:
• особу са инвалидитетом за коју је остварио субвенцију задржи у радном односу нај-
мање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
• не смањује укупан број запослених особа са инвалидитетом, утврђен на дан подно-
шења захтева, најмање 12 месеци од дана остваривања права на субвенцију, осим 
природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;
• до краја месеца за текући месец поднесе захтев за исплату месечне субвенције зара-
де за особе са инвалидитетом без радног искуства; 
• уз захтев за исплату субвенције зараде за месец који претходи месецу за који се под-
носи захтев, достави:

- доказе о исплаћеној заради са обрачунатим порезима и доприносима за оба-
везно социјално осигурање, за особу са инвалидитетом из уговора: извод из 
појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), 
штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од 
стране послодавца и извод из банке,
- извештај о броју запослених особа са инвалидитетом (образац Националне 
службе за послодавце који немају обавезу запошљавања особа са инвалидите-
том) или извод обрасца ИОСИ (извештај о извршавању обавезе запошљавања 
особа са инвалидитетом), штампан из електронске базе података Пореске упра-
ве;

• Националној служби омогући праћење реализације уговорних обавеза;
• обавести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију овог уго-
вора у року од 8 дана од дана настанка промене;
• у року од 30 дана од дана престанка радног односа особе са инвалидитетом из угово-
ра, заснује радни однос на неодређено време са другом особом са инвалидитетом, за 
преостало време трајања уговорне обавезе. 
У случају да послодавац - корисник субвенције не реализује обавезе утврђене угово-
ром, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Јавни позиви
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VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Национал-
не службе, преко Позивног центра Национaлне службе: 0800-300-301 и на сајту www.
nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2020. 
године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана 
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. 

ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљи-
вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и 
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које пре-
ма степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и 
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастира-
ним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само 
уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има 
најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која су на евиденцији неза-
послених најмање 6 (шест) месеци и припадају следећим категоријама:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
2. Роми,
3. лица без квалификација / са ниским квалификацијама, 
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не припадају категоријама из тачака 
1, 2 и 3.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица 
из наведених категорија незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број рад-
них дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
- одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе 
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно 
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и 
трошкове доласка и одласка са рада;

• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим области-
ма, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обух-
вата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати 
обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно 
за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са 
законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетен-
цијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завр-
шило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова 
обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила 
предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за 
обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на који-
ма се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
• јавне установе и јавна предузећа,
• привредна друштва,
• предузетници,
• задруге и
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Аген-
ције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - 
извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и 
друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, 
уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно 
разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - 
извођач јавног рада није регистрован у АПР; 
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области 
одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне 
заштите - за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који 
се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници 
- помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција 
и др.);
• информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa 
јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложи-
ти интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу 
Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пру-
жаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапосле-
них у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организа-
ционој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организацио-
ној јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу 
ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања подне-
те пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од 
стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. 

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно 
одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то 
стекну услови.

Јавни позиви
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Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укљу-
чивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост 
поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2018, 2019. и 2020. године 
финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава 
који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се 
објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми Број бодова

Област 
спровођења 
јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине и 
природе 10

Социјална заштита и хуманитарни рад 8

Одржавање и обнављање јавне 
инфраструктуре 5

Дужина трајања 
јавног рада

3 и 4 месеца 20

2 месеца 10

1 месец 5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена без квалификација и 
нискоквалификованих

20

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво лица без квалификација и 
нискоквалификованих

15

Јавни рад подразумева ангажовање 
искључиво жена које припадају следећим 
категоријама: 1. радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи, 2. 
Роми, 3. лица која посао траже дуже од 18 
месеци, а не припадају категоријама из 
тачака 1 и 2

10

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе по 
програму јавних 
радова*

Нису раније коришћена средства 10

Коришћена средства у другим областима 5

Коришћена средства у истој области 0

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне 
филијале**

до 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних 
радова“ односи се на 2018, 2019. и 2020. годину, које је организовала и финансирала у 
целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су претход-
но користили средства, а поднели су пријаву за област социјалне заштите и хумани-
тарног рада, додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног 
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за 
локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је дирек-
тор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута 
на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће 
доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, 
друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за 
развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању 
средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног 

рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиден-
ције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим 
пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, 
нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне служ-
бе (или други запослени којег овласти директор Националне службе) и послодавац 
- извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средста-
ва. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има 
мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ 
о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план потписан од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је 
у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја 
лица и/или дужине трајања јавног рада;
• изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора програма 
јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити 
искључиво запослени код послодавца - извођача јавног рада кога определи као одго-
ворног за извршавање ових послова);
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за 
накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа намен-
ског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног 
овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа 
(ОП образац);
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финанси-
рања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев 
за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног 
рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - 
извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обез-
беђења уговорних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко траси-
ране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција 
у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања. 

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција 
у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања. 

3. За кориснике јавних средстава:
• изјава одговорног лица, послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средста-
ва, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не 
постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања 
биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Упра-
ве за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог неза-
посленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на 
обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог 
лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим неза-
посленим лицем из исте категорије и истог нивоа квалификације, за преостало време 
спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору 
за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална 
служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкур-
са за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обавље-
ни посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигу-
рање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спро-
вођења јавног рада, у складу са уговором;

Јавни позиви
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• доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и 
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажо-
ваних лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, 
односно фотокопију потврде, у складу са законом;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву 
потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
• достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку 
јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне 
средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три 
фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - 
извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених сред-
става увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-
301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а 
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.03.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања 
за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиден-
цији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и 
имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 
динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је 
да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, осни-
вањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошља-
вање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна 
помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да ост-
вари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, 
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији 
Националне службе или друге одговарајуће организације,
- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу 
државне помоћи.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је 
саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о 
процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђе-
но да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења и  
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости 
финансирана средствима Националне службе. 
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за 
доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе,
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе 
и
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
истим.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, 
морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом. 

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити 
и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења 
или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој једи-
ници Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организа-
ционој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.
nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-лис-
те, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и 
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног 
позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није пози-
тивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се 
за то стекну услови. 

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистро-
ване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање 
обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвен-
ције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Националне служ-
бе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале 
Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег овласти директор Националне службе.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли 
надлежне филијале. 

Јавни позиви

www.nsz.gov.rs
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БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Критеријуми Број 
бодова

1. Развијеност јединице локалне 
самоуправе на чијој територији 
подносилац захтева планира 
обављање делатности *

Четврта група јединица 
локалне самоуправе и 
девастирана подручја

10

Трећа група јединица 
локалне самоуправе 5

Прва и друга група 
јединица локалне 
самоуправе

0

2. Планирана врста делатности

Производња и 
производно занатство, 
здравствене и 
интелектуалне услуге

15

Услужно занатство 
и остале услужне 
делатности и 
грађевинарство

8

Хотели, ресторани и 
остале угоститељске 
услуге 

6

Остало 0

3. Категорија лица

Категорије теже 
запошљивих лица** до  30

Остала лица 0

4. Потребни 
ресурси за 
отпочињање 
обављања 
сопственог посла

Пословни 
простор

Пословни простор у 
власништву

Није потребан пословни 
простор за обављање 
делатности***

10

Пословни простор у 
закупу 0
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*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подно-
силац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике 
Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива. 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Националног 
акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, број 94/2019). При-
падност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиден-
ције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија 
теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 2 бода, односно 
5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, 
вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене. 

***Пословни простор се бодује на основу достављених доказа о власништву посло-
вног простора. Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан 
простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захте-
вима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редосле-
дом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање 
обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по 
појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне служ-
бе (или други запослени којег овласти директор Националне службе) и подносилац 
захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уко-
лико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, 
уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован 
у АПР,

- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и 
- други докази у зависности од статуса жиранта. 
Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захте-
вом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности дос-
тављене документације за закључивање уговора. 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника сред-
става са два жиранта и меничним овлашћењем. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис 
планом обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјал-
но осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, 
са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу 
АПР или другог надлежног органа,
- омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у 
обављање делатности, 
- достави Националној служби доказе о реализацији уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник суб-
венције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан 
за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а 
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.04.2020. године.

Јавни позиви

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), чла-
на 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања 
за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима ромске националности 
који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 
динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је 
да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавез-
но социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања 
делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, осни-
вањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених 
удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошља-
вање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна 
помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да ост-
вари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, 
- ромске националности,
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији 
Националне службе или друге одговарајуће организације,
- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу 
државне помоћи.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је 
саставни део Јавног позива,
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о 
процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђе-
но да особа са инвалидитетом не може да их обавља,
- за оснивање удружења и 
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости 
финансирана средствима Националне службе. 
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за 
доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе,
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредно-
сти, на прописаном обрасцу Националне службе и 
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
истим.

Датуми на приложеним доказима који су дефинисани захтевом са бизнис планом 
морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити 
и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења 
или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој једи-
ници Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосред-
но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организа-
ционој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.
nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-лис-
те, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и 
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног 
позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није пози-
тивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се 
за то стекну услови. 

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистро-
ване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање 
обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвен-
ције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Националне служ-
бе да ће субвенција бити одобрена. 

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале 
Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запосле-
ни којег овласти директор Националне службе.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли 
надлежне филијале. 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Критеријуми Број 
бодова

1. Развијеност јединице 
локалне самоуправе на чијој 
територији подносилац 
захтева планира обављање 
делатности*

Четврта група јединица 
локалне самоуправе и 
девастирана подручја

10

Трећа група јединица 
локалне самоуправе 5

Прва и друга група 
јединица локалне 
самоуправе

0

2. Планирана врста делатности

Производња и производно 
занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге

15

Услужно занатство и остале 
услужне делатности и 
грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале 
угоститељске услуге 6

Остало 0

3. Категорија лица ромске 
националности

Категорије теже 
запошљивих лица ** до  25

Остала лица 0

4. Потребни 
ресурси за 
отпочињање 
обављања 
сопственог посла

Пословни 
простор

Пословни простор у 
власништву

Није потребан пословни 
простор за обављање 
делатности***

 10

Пословни простор у закупу 0

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подно-
силац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике 
Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива. 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Националног 
акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, број 94/2019). При-
падност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиден-
ције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија 

Јавни позиви
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теже запошљивих лица ромске националности додељују се за сваку кате-
горију 2 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: мла-
ди до 30 година старости, вишкови запослених, особе са инвалидитетом и 
жене. 
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о 
одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. глас-
ник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захте-
вима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редосле-
дом: категоријa лица ромске националности, планирана врста делатности и потребни 
ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са 
истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне служ-
бе (или други запослени којег овласти директор Националне службе) и подносилац 
захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уко-
лико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, 
уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован 
у АПР; 
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и 
- други докази у зависности од статуса жиранта. 
Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захте-
вом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности дос-
тављене документације за закључивање уговора. 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника сред-
става са два жиранта и меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- делатност за коју му је одобрена субвенција, у складу са поднетим захтевом са бизнис 
планом, обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјал-
но осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, 
са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу 
АПР или другог надлежног органа;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у 
обављање делатности;
- достави Националној служби доказе о реализацији уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник суб-
венције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава, увећан 
за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива 
или ревизије.
Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степе-
ну развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а 
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 28.04.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), 
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог 
плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Пра-
вилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера 
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послода-
вцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања 
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба).

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, мла-
ди у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
- старији од 50 година, 
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом, 
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени,
- жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоупра-
ве (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе 
Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, 
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хра-
нитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у 
првој и другој групи ЈЛС;
• 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, 
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хра-
нитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у 
трећој групи ЈЛС;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, 
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хра-
нитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у 
четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:
• припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно 
обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој 
структури 100%; 
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева; 
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у 
законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање); 
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регис-
тру дужника принудне наплате Народне банке Србије; 
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за оба-
везе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује; 
• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у 
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за 
доделу државне помоћи;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца 
који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на субвенцију не могу остварити послодавци:
• код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у случају природ-
ног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, 
смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
• који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три 
годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део 
овог јавног позива;
• за раднике које би уступили другом послодавцу.

Јавни позиви
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III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Документација за подношење захтева:
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захте-
ва није регистрован у АПР; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца 
(издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - доказ у скла-
ду са законом,
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП 
ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од 
стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за три месеца која прет-
ходе месецу у коме је поднет захтев,
• уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за оба-
везно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, 
за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је 
једини у осигурању у свом привредном субјекту,
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на 
прописаном обрасцу Националне службе,
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других 
оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој једи-
ници Национaлне службе према месту рада лица, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaл-
не службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог 
захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви 
који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведе-
ном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде 
након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума пот-
писивања уговора.
Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправда-
ност укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које 
се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ

Критеријуми Број 
бодова

1. Делатност 
послодавца у којој се 
запошљавају лица

Производња, производно 
занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге 

15

Услужно занатство, остале 
услужне делатности и 
грађевинарство 

8

Хотели, ресторани и остале услуге 5

Остало 0

2. Дужина обављања 
делатности

Више од три године 10

Више од једне до три године 8

До једне године 5

3. Претходно 
коришћена средства 
по основу доделе 
субвенције 

Проценат 
запослених 
лица код 
подносиоца 
захтева*

Више од 50% 
запослених лица 15

Запослено до 50% 
лица 10

Није било 
запослених 0

Послодавац који није раније 
користио средства Националне 
службе**

20

4. Број запослених 
код послодавца 
за претходна три 
месеца 

Пораст броја запослених 15

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60

*Елемент „Проценат запослених лица код подносиоца захтева“ односи се на доделу 
субвенције по јавним позивима из 2016, 2017, 2018. и 2019. године, које је организо-
вала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева 
број лица која су била запослена код подносиоца захтева на дан 6 месеци од дана 
завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције у односу на укупан број лица 
за која је подносилац захтева користио субвенцију. Наведене податке ће проверавати 
Национална служба. 

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ одно-
си се на доделу субвенције по јавним позивима из 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годи-
не, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. 
Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захте-
вима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редо-
следом: пораст броја запослених, проценат запослених лица код подносиоца захте-
ва, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са 
истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне служ-
бе (или други запослени којег овласти директор Националне службе) и подносилац 
захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уко-
лико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, 
уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, 
у складу са законом, за лица која се запошљавају (фотокопија уговора о раду); датум 
заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању 
субвенције,
• средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице),
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на 
који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције,
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица корисника средстава / жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и 
одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу 
бити:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко тра-
сиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем; 
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаран-
ција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана изда-
вања. 

2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко 
соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаран-
ција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана изда-
вања.  

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 
неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом 
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос на 
неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, задржи у радном 
односу, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; 
у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је 
у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос 
са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији 
теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу са Јавним пози-
вом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним 
радним временом, у складу са законом, најмање до истека уговором предвиђеног рока 
увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену 
лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих за коју је 
одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема оба-
везу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у програм/замену, 
Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице; 
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у 
складу са законом;
• у току трајања уговорне обавезе не уступа лица / замену лица, за која је остварио 
право на субвенцију, другом послодавцу ради обављања послова под његовим надзо-
ром и руковођењем, у складу са законом;
• задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације 
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уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на 
којој је остварио право на субвенцију;
• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе и увид у 
обављање делатности;
• достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник суб-
венције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан 
за законску затезну камату од дана преноса средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани 
искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података 
о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су 
обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој 
страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива 
или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих пода-
така, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на при-
тужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену 
развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а 
најкасније до 30.11.2020. године. 

Јавни позиви

Највећа понуда слободних послова на једном месту



   |  Број 871 | 04.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

                Администрација и управа
                  

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) 
и Закључака Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-739/2020 од 29. јану-
ара 2020. године и 51 број 112-1315/2020 од 14. фебруа-
ра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Гене-
рални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за међународну 
сарадњу и издавање 

идентификационих докумената
у Групи за међународну сарадњу 
и издавање идентификационих 

докумената запосленима у посебним 
организацијама, у Одељењу за 

организацију догађаја од значаја 
за Републику Србију, међународну 

сарадњу и издавање идентификационих 
докумената запосленима у посебним 

организацијама, у Сектору за 
међународну и развојну сарадњу, звање 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на 
пријем и обраду захтева и издавање идентифика-
ционих докумената, које у складу са посебним актима 
Владе издаје Генерални секретаријат Владе; учествује 
у сарадњи са другим државним органима  у вези изда-
вања наведених идентификационих докумената; пружа 
подршку у сарадњи Генералног секретаријата Владе 
са страним владиним и невладиним организацијама, 
дипломатско-конзуларним представништвима страних 
земаља у Републици Србији, дипломатско-конзуларним 
представништвима Републике Србије у иностранству и 
мултилатералним организацијама; учествује у изради 
међународних билатералних и мултилатералних спо-
разума, докумената, аката и међународних преписки из 
надлежности Сектора; обавља преводилачке послове 
за потребе Сектора и обавља друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за подршку раду 
рачунарске опреме и мреже

у Групи за подршку раду 
информационог система Владе, у 

Одељењу за техничку подршку раду 
Владе, у Сектору за информационо-

комуникациону инфраструктуру, звање 
референт

1 извршилац

Опис послова: Учествује у имплементирању хардвер-
ских и софтверских решења; пружа подршку корис-
ницима информационог система у органу и израђује 
презентације на захтев корисника; води евиденцију о 
инсталацијама рачунарске и мрежне опреме, софтвера 
и конфигурацији мреже; обавља послове инсталације, 
каблирања, тестирања и одржавања рачунарске мре-
же и рачунара; врши поправке мрежних прикључака и 
врши замену и постављање мрежних каблова; одржава 
рачунаре, комуникационе ормаре и мрежну опрему која 
се налази у њима; пружа техничку подршку учесницима 
седница радних тела и Владе; пружа техничку подршку 
корисницима свих подсистема Информационог система 
Владе; учествује у пословима подршке вођењу посеб-
не евиденције информационо-комуникационе имовине; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: средња стручна спрема друштвеног, природ-
ног или техничког смера и најмање две године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд, Немањина 11

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникацијa - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње и европских интеграција 
(пословно дипломатски протокол и дипломатска пракса) 
- провераваће се писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора укључујући способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се писмено путем писане 
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
- Закон о потврђивању споразума између Републи-
ке Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног 
секретаријата Транспортне заједнице - провераваће се 
писмено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у серти-
фикат или усмено путем разговора са кандидатом.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (хардвер) - провераваће се пис-
мено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место (Пословник Владе) - провераваће се писмено 
путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - 
енглески језик, ниво А1 - провераваће се увидом у серти-
фикат или усмено путем разговора са кандидатом.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега 
будете ослобођени 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), доставите и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо усмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Генералног секретаријата Владе www.
gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет), провераваће се путем психометријских 
тестова - стандардизовани инструмент (писмено), узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама 
(усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа провера-
ваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, 
Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лица које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел. 011/3617-745, Гене-
рални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса 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.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Гене-
ралног секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Немањина 
11, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. 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.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или оверена 
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фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија 
потврде да кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државних органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Напомена: 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 положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 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 те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. 

XIII 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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Генералног секретаријата 
Владе, Немањина 11, Београд.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу.

XIV Трајање радног односа: За сва радна места рад-
ни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 

се спровести, почев од 1. априла 2020. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Генералног 
секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-страници 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Обрасци пријаве на конкурс, за сва радна места, могу 
се преузети на званичној интернет презентацији Гене-
ралног секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, 
Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („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) и члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26 
 
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за управно-надзорне 
послове у области социјалне 

заштите, звање самостални саветник
Одељење за управне и надзорне 
послове у области социјалне и 

породичне заштите, Сектор за бригу о 
породици и социјалну заштиту

1 извршилац

Опис посла: израђује нацрте појединачних управних 
аката којима се у другом степену решава по жалбама 
на решења инспектора за социјалну заштиту; врши 
ревизију решења центара за социјални рад о правима 
из области социјалне заштите и учествује у контроли 
усаглашености решења о правима из области социјал-
не заштите са подацима у бази података Одељења за 
информатику; израђује нацрте појединачних управних 
аката којима се у другом степену решава по жалбама 
на решења првостепених органа о правима из области 
социјалне заштите и по ванредним правним лековима; 
учествује у надзору над радом органа у вршењу зако-
ном поверених послова другостепеног поступка; пружа 
стручну помоћ првостепеним органима у решавању о 

правима из области социјалне заштите; учествује у изра-
ди нацрта закона и других прописа у области социјалне 
заштите; обавља све остале послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посеб-
не функционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима 
који учествују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено);  
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару); 
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.  

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката (усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему); 
припрема и израда стручних мишљења и образложења 
различитих правних аката (нацрта прописа, међународ-
них уговора итд) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о социјалној заштити и Породични закон) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

V Провера понашајних компетенција за наве-
дено радно место: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата за наведено извршилачко радно место: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено). Информације o мате-

Администрација и управа
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ријалимa за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел. 
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса 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.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

XIII 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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-

лажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на наведену адресу Министарства. 

XIV Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 20. марта 2020. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и интервју 
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве, или путем 
телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

Напомена: 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 положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар за рад, запошљавања, борачка и 
социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на 
интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашеног радног места.

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

Образац пријаве на конкурс, за наведено радно место, 
може се преузети на званичној интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у 
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
број 2/19) и закључака Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-743/2020 
од 29. јануара 2020. године, Министарство финансија 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за нормативне и 
студијско-аналитичке послове из 

области банкарства, у звању виши 
саветник

у Одељењу за банкарство, Сектор за 
финансијски систем

1 извршилац
Опис послова: Припрема и учествује у изради нацр-
та закона и предлога подзаконских аката, односно 
стручних основа за израду нацрта закона и предло-
га подзаконских аката из области банкарског система 
(укључујући осигурање депозита); учествује у радним 
групама у вези са припремом и израдом прописа који 
се тичу банкарског система, прати упоредно законодав-
ство и праксу из области банкарског система и упоређује 
праксу са стандардима Европске уније, међународних 
организација, међународних споразума и конвенција; 
учествује у активностима усмереним на праћење рада 
органа управљања у банкама чији је акционар Републи-
ка Србија и њихових пословних резултата; учествује у 
oргaнизацији и спрoвoђењу пoступака прoдaje aкциja 
банака чији је акционар Република Србија; припрема и 
израђује анализе, информације и извештаје из области 
банкарског система; учествује у припреми извештаја у 
циљу реализације Споразума о стабилизацији и придру-
живању ЕУ, припрема и израђује мишљења из области 
банкарског система, сарађује са Народном банком 
Србије, Агенцијом за осигурање депозита, Удружењем 
банака Србије; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 
година радног искуства у струци; као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом. 

Администрација и управа
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У изборном поступку проверавају се: 
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте приложи-
ли уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - нормативни послови (примена номотех-
ничких и правно-техничких правила за израду правних 
аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном 
систему)) - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и ана-
лизирања доступних информација) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - послови међународне сарадње/европ-
ских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту 
праћења усклађивања прописа Републике Србије са 
прописима и стандардима ЕУ) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из делокруга радног места (Закон о 
Народној банци Србије, Закон о банкама, Закон о Аген-
цији за осигурање депозита, Уредба о начину и поступку 
продаје акција банака које су у власништву Републике 
Србије) - провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs. 

3. Понашајне компетенције: 
Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет) - провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Министарства финансија 
или у штампаној верзији у писарници Министарства 
финансија, Кнеза Милоша 20.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
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.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VII 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 фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном 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 јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj 
управи. 

Напомена: 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 органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у 
службеним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. 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.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу Министарства финансија, Београд, 
Кнеза Милоша 20.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 23. марта 2020. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-

вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и интервју 
са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), 
које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса 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.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 
011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или предају непосредно на писарници Минис-
тарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита. 

Пробни рад је обавезан 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 
радни однос на неодређено време и државни службе-
ник који је засновао радни однос на неодређено 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 решењем конкурсне 
комисије. 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је име-
новао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Министарства финансија, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-651/2020 од 29. 
јануара 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за студијско-
аналитичке послове, звање саветник

Одсек за нормативне и студијско-
аналитичке послове, Одељење за 
нормативне, правне и студијско-
аналитичке послове, Сектор за 

привредна друштва и привредне 
регистре

1 извршилац

Опис посла: Припрема стручна мишљења у вези са 
применом закона и других прописа из делокруга Секто-
ра, као и стручних мишљења из делокруга Сектора на 
нацрте закона и предлоге других прописа чији су пред-
лагачи други органи државне управе; припрема дописе, 
извештаје и информације и прати стање и анализира 
спровођење прописа из делокруга Сектора; анализи-
ра извештаје које доставља надлежни орган који води 
евиденцију стварних власника и учествује у припреми 
извештаја и информација из делокруга Одсека; учест-
вује у припреми нацрта закона, предлога других пропи-
са и општих аката из делокруга Сектора; врши проверу 
документације у циљу утврђивања испуњености крите-
ријума за поступање по захтевима за добијање прет-
ходне сагласности за уношење назива „Србија“ у послов-
но име привредног друштва и припрема предлог акта о 
давању претходне сагласности Владе; прати прописе ЕУ 
у области преговарачког поглавља 6 - Право привред-
них друштава и учествује у припреми упоредних анали-
за домаћег и ЕУ законодавства; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места. 

2. Радно место за координацију 
послова управљања ризицима и 

променама, звање виши саветник
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Опис посла: Прати стање и координира активности са 
секторима које се односе на дефинисање, успостављање 
и одржавање система управљања ризицима; пружа 
подршку руководиоцима унутрашњих јединица у иден-
тификацији и процени потенцијалних догађаја и ризич-
них ситуација, припреми писаних превентивних поли-
тика и процедура и примени контролних активности за 
успостављање и спровођење финансијског управљања 
и контроле; учествује у припреми стратегије управљања 
ризицима, врши праћење и евалуацију ризика који ути-
чу на остваривање стратешких и оперативних циљева 
Министарства и припрема анализе и информације о 
утицају утврђених ризика на пословне процесе; прати 
активности које се односе на организационо и функ-
цонално реструктурирање јавне управе и сарађује са 

представницима јавних служби и агенција из делокру-
га Министарства у спровођењу прописаних обавеза 
које се односе на оптимизацију и ограничавање запо-
шљавања у јавном сектору; прати мере на унапређењу 
механизма планирања и јачања кадровских капацитета 
Министарства за спровођење Националног програма за 
усвајање правних тековина ЕУ и координира акривности 
са унутрашњим јединицама у вези са остваривањем 
циљева у планираним роковима; прати спровођење 
Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана, 
као и Акционог плана за спровођење Програма Владе и 
учествује у радним телима у вези са пословима који се 
односе на реформу и унапређење улоге државне управе 
у области кадрова; учествује у припреми и доношењу 
посебног програма стручног усавршавања и каријер-
ног развоја запослених Министарству; обавља и друге 
послове по налогу секретара Министарства. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање седам година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места. 

3. Радно место за финансијско-
оперативне послове, звање саветник

Група за извршење буџета, Одељење 
за финансијске послове, Секретаријат 

Mинистарства
1 извршилац

Опис посла: Прикупља документацију и податке за 
исплату преузетих обавеза из надлежности Групе; 
учествује у припреми нацрта решења о преносу потреб-
них буџетских средстава из надлежности Групе; припре-
ма захтеве за преузимање обавеза и плаћање и захте-
ва за промену квоте; обавља декриптовање фајлова са 
екстерног сервера Управе за трезор (исплатних листића, 
рекапитулација, пореска пријава); припрема документа-
цију за исплату трошкова за службена путовања у земљи 
и иностранству и исплату аконтација; припрема податке 
за обрачун и исплату по уговорима о делу и уговорима о 
привремено-повременим пословима, припрема податке 
за обрачун и исплату накнада запослених, солидарних 
помоћи и других личних примања; попуњава и подноси 
Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и 
доприносима-Образац ППП-ПД; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске науке или менаџмента на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

III Врста радног односа: Радна места попуњавају се 
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада за сва радна места: Београд, Кнеза 
Милоша 20.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима, доступна сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима се у изборном поступку за сва изршилач-
ка радна места прво проверавају опште функционалне 
компетенције. 

1. Провера општих функционалних компетен-
ција за сва изршилачка радна места: 
• oрганизација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено);

• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару): 
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидати-
ма који су испунили мерила за проверу општих функцио-
налних компетенција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то: 

За радно место под редним бројем 1: Посебна 
функционална компетенција за област рада норматив-
них послова (припрема и израда стручних мишљења и 
образложења различитих правних аката (нацрта пропи-
са, међународних уговора итд.), посебна функционална 
компетенција за одређено радно место - прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о прив-
редним друштвима и Закон о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре) и посебна функционал-
на компетенција за одређено радно место - прописи и 
акти из делокруга радног места (Правилник о садржини 
регистра привредних субјеката и документацији потреб-
ној за регистрацију) - провераваће се писмено путем 
симулације. 

За радно место под редним бројем 2: Посебна 
функционална компетенција за област рада студијско - 
аналитичких послова (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних информа-
ција), посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о министарствима) и посебна 
функционална компетенција за одређено радно место 
- прописи и акти из делокруга радног места (Страте-
гија управљања ризицима у Министарству привреде за 
период 2019. до 2021. године) - провераваће се писмено 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 3: Посебна 
функционална компетенција за област рада финан-
сијско-материјалних послова (буџетски систем Републи-
ке Србије и извршење буџета), посебна функционал-
на компетенција за област рада студијско-аналитички 
послови (прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) и посебна 
функционална компетенција за одређено радно место - 
прописи и акти из делокруга радног  места (Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије) - провера-
ваће се писмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу посебних функционалних компетенција за 
одређено радно место на интернет презентацији Минис-
тарства привреде www.privreda.gov.rs  

3. Провера понашајних компетенција за сва 
изршилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та за сва изршилачка радна места: Процена моти-

Администрација и управа
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вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено). 

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања текста јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Министарства привреде 
или у штампаној верзији у писарници Министарства 
привреде, Кнеза Милоша 20, Београд. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
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.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или предају непосредно на писарници Минис-
тарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс”. 

IX Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Александра Живковић Јакшић, тел. 011/3642-
776 и Драгана Маркићевић, тел. 011/3642-833.

X Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату 
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.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj 
управи. 

XII 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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 

су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша 20. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу.

XIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 20. марта 2020. године, о чему ће 
кандидати бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе) који су навели у својим 
пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). 

Провера посебних функционалних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, 
Београд. Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), 
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен 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 обавезан 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 
радни однос на неодређено време и државни службе-
ник који је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број: 18/16) прописано је, између осталог, да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржаним 
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама. Документа о 
чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао министар привреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Министарства привреде, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Администрација и управа
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 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 конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 
2/19) и Закључка Комисије 51 број: 112-8527/2019 од 
28.08.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, 
Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шеф Одсека за 
међународну сарадњу, у звању виши 

саветник
Одсек за међународну сарадњу, Сектор 

за међународну сарадњу и европске 
интеграције, одређено под редним 

бројем 51. Правилника о унутрашњем 
уређeњу и систематизацији радних 

места у Министарству
1 извршилац

Oпис послова: Руководи и координира радом Одсе-
ка (планира, усмерава и надзире рад државних служ-
беника у Одсеку); координира рад ужих унутрашњих 
јединица и органа управе у саставу Министарства и 
пружа стручна упутства у процесу приступања СТО и 
релевантним међународним организацијама, као и у 
процесу регионалне и билатералне сарадње са другим 
државама (CEFTA, EFTA и сл); прати правила, принципe 
и споразумe СТО, као и обавезe преузетe чланством у 
релевантним међународним организацијама, односно 
спровођењe обавеза преузетих на основу регионалних 
и билатералних споразума, протокола и иницијативa; 
врши анализу усклађености домаћих прописа са прави-
лима и принципима и споразумима СТО, обавезама из 
чланства у међународним организацијама односно оба-
везама преузетим на основу регионалних и билатерал-
них споразума, протокола и иницијативa и учествује у 
изради прописа; прати и анализира рад СТО и припре-
ма мере за прилагођавање правилима СТО и обавезама 
преузетим на основу регионалних и билатералних спо-
разума, протокола и иницијативa и прати спровођење 
истих; прати, анализира и усмерава спровођење оба-
веза које проистичу из процеса приступања и чланства 
у СТО и другим  релевантним међународним организа-
цијама и обавеза преузетих на основу регионалних и 
билатералних споразума, протокола и иницијативa; ана-
лизира и израђује основе за преговоре за приступање 
и за сарадњу са СТО и међународним организацијама 
односно за усаглашавање међународних споразума, 
протокола и иницијатива и учествује у преговорима; 
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 
година, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенција за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за билатералну 
и регионалну сарадњу, у звању 

самостални саветник
Одсек за међународну сарадњу, Сектор 

за међународну сарадњу и европске 
интеграције, одређено под редним 

бројем 53. Правилника о унутрашњем 
уређeњу и систематизацији радних 

места у Министарству
1 извршилац

Oпис послова: Израђује платформе и ставове за раз-
говоре на билатералном и регионалном нивоу и закљу-
чивање споразума; учествује у спровођењу регионалних 
и билатералних споразума из делокруга министарства; 
остварује сталну сарадњу са унутрашњим јединица-
ма министарства и органима управе у поступку израде 
платформи и ставова за разговоре на билатералном и 
регионалном нивоу и закључивање споразума; израђује 
мишљења на акте органа државне управе који се одно-
се на сарадњу на билатералном и регионалном нивоу; 
учествује у припреми предлога пројеката финансираних 
из фондова држава са којима се остварује билатерална 
и регионална сарадња; припрема информације, анализе 
и извештаје; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама или из научне области ветеринарске науке на 
интегрисаним академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  радно искуство у струци од најмање 5 
година, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенција за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва радна 
места и избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција 
за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено) 
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару). 
3. пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса 
поседује важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
1. Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (енглески језик ниво Б1) - провераваће се 
писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње/европских интеграција 
(процедуре припреме и закључивања међународних 
споразума); посебна функционална компетенција за 
радно место релеватни прописи из делокруга радног 
места (Закон о закључивању и извршавању међународ-
них уговора) и посебна функционална компетенција за 
радно место релевантни прописи из надлежности орга-
на (Закон о безбедности хране) - провераваће се писа-
ним путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да 
на основу њега будете ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за радно место 
- страни језик (енглески језик ниво Б1) - провераваће се 
писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација); посебна функционална компетенција за 
радно место релеватни прописи из делокруга радног 
места (Закон о ветеринарству) и посебна функционална 
компетенција за радно место професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације органа 
(основни принципи и правила регионалних организација 
- CEFTA, EFTA и др) - провераваће се писаним путем у 
облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да 
на основу њега будете ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у доставље-
ни доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције. Информације о материјалима за при-
прему кандидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се прeузeти сa линкa Mинистaрствa 
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe: http://www.
minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/Arhiva/Zakoni.
zip, као и са следећих линкова: http://transparency.cefta.
int/; https://www.efta.int/.
Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, орјентација ка учењу и проме-
нама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

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

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом 
на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, или 
се предају непосредно 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: Марија Ђачић и Светлана Трпковић, тел. 
011/3621-958 од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса 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 подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 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 водопривреде или у штам-
паној верзији на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 
22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
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; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„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 неп-
ходно за одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, 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 служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту /. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу прија-
ве, заокружи 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 оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који 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 Министарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више радних мес-
та, попуњавају пријавни образац за свако радно место 
посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног 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 фото-
копији, 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 учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће 
се спровести, почев од 30. марта 2020. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем 
на адресе које су навели у својим пријавама или путем 
имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, посеб-
них функционалних компетенција, понашајних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно кри-
ло). Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилач-
ком 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 обавезан 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 
радни однос на неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено 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 име-
новао министар пољопривреде, шумарства и водоприв-
реде.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима (www.

suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

КРАГУЈЕВАЦ

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА 
“АРАНЂЕЛОВАЦ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/720-787 

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; годину 
дана радног искуства, да кандидат познаје задружне 
принципе, прописе и праксу омладинског задругарства. 
Поред доказа о испуњености посебених услова, канди-
дати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: извод из 
матичне књиге рођених (оргинал или оверену копију), 
уверење о држављанству доказ да се против кандидата 
не води истрага, нити је подигнута оптужница, доказ да 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде 
и службене дужности, уверење о општој здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат). Докумен-
та предати у оргиналу или оверене копије. Пријаве на 
оглас слати на горенаведену адресу са назнаком ”Прија-
ва за оглас”. Рок за подношење пријава је 15 дана.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Послови издавања локацијских 
услова - звање саветник

у Одељењу за урбанизам и имовинско-
правне послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
архитектуре, просторног планирања, грађевинарства 
или правних наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару. Докази 
који се прилажу: пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, као и контакт телефон, 
а по могућности и интернет адреса; диплома којом се 
потврђује стручна спрема (фотокопија). Пријаве се могу 
доставити на адресу: Општинска управа општине Пећин-
ци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за радно 
ангажовање у Општинској управи општине Пећинци” 
или лично предати у Шалтер сали Општинске управе 
радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе инфор-
мације се могу добити на телефон: 022/400-766.

Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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                        Трговина и услуге

САЛОН ЛЕПОТЕ „МАРБИКО“
11070 Нови Београд

Марка Челебоновића 1а, локал 2
тел. 060/130-30-15

Женски фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведном 
занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

THE TWO DEER
11000 Београд, Скадарска 32

тел. 011/7242-944

Конобар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, енглески језик 
средњи ниво; предвиђен пробни рад. Заинтересовни 
кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: info@dvajelena.
rs. Оглас је отворен до попуне.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а

тел. 064/8283-785

Референт за информатичку подршку
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме информатичке 
струке; обука за програмски језик MySol за управљање 
базама података; потребно радно искуство.

Техничар за информатичку подршку
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: IV степен стручне спрме електротехничког или 
рачунарског смера. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да пошаљу 
CV на e-mail: caop@vudedinje.com, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд - Савски венац

Делиградска 40/а
тел. 064/5849-458

Помоћни радник у кухињи
привремени и повремени послови, за 

рад у Новом Саду
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у 
сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. 
Рок за пријаву до 24.03.2020.

„BIO DESIGN“ NOVI SAD
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Тапетар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на горенаведени телефон и 
имејл. Рок за пријаву: до 23.03.2020.

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА 
ГРАВЕРСКО-ПЕЧАТОРЕЗАЧКА 

РАДЊА „ЦИЦА“
11000 Београд, Обилићев венац 6

тел. 064/1712-669

Бравар-кључар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; потребно 
радно искуство на наведеним пословима. Заинтересо-
вани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: szcica@
eunet.rs или да се јаве на наведени број телефона у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

SINTEC SERBIA
11000 Београд, Аугуста Цесарца 17

тел. 064/8129-443

Инсталатер грејних инсталација
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; потребно радно искуство на наведеним посло-
вима; предвиђен пробни рад. Заинтересовани канди-
дати треба да пошаљу CV на e-mail: sandra.jovanovic@
sintecserbia.rs или да се јаве на наведени број телефона.

АД „ДАНУБИУС“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Каналска 1

тел. 021/4808-915

Пакер
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

Опис посла: паковање тестенина у погону фабрике тес-
тенина.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сме-
нама; ноћни рад; радно место са повећаним ризиком. 
Јављање кандидата на горе наведени телефон. Рок за 
пријаву до 25.03.2020.

ВОЈНА УСТАНОВА ДЕДИЊЕ
11000 Београд

Делиградска 40а, Савски венац
тел. 065/8485-025

Помоћни радник - послужилац хране
привремено-повремени послови, за рад 

у Сомбору
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Рад у сменама. Рок за пријаву је до 25.03.2020. 
године. Јављање кандидата на тел. 065/848-5025.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
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 - VII степен стручне спреме; без обзира на 
радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу. 
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вешти-
не: основно познавање рада на рачунару и енглески 
језик на почетном нивоу. Заинтересовани кандидати 
могу слати радне биографије на горе назначену мејл-ад-
ресу послодавца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6 
месеци, место рада: Београд, Нови Сад, 

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електро-
техника, механика и слично); без обзира на радно иску-
ство. Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и 
вештине: основно познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати могу контактирати своје саветни-
ке за запошљавање за информације о начину конкури-
сања.

            Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8120-164, 8123-948

1) Лекар опште праксе
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поседовање 
важеће лиценце за рад, односно решења о упису у име-
ник Коморе лекара; положен стручни испит. 

2) Медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа - медицински тех-
ничар општег смера, са или без радног искуства - поло-
жен приправнички испит; поседовање важеће лиценце 
за рад, односно решење о упису у именик Коморе меди-
цинских техничара, положен стручни испит.

3) Портир
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема, без обзира 
на радно искуство; положен возачки испит Б категорије.

ОСТАЛО: Кандидати уз писмену пријаву достављају: 
оверену копију дипломе, биографију, извод из матичне 
књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да се 
не води кривични поступак и да није осуђиван, уверење 
о држављанству Републике Србије. За радна места 1 и 2 
кандидати достављају и: копију лиценце за рад и овере-
ну копију положеног стручног испита. Кандидати за рад-
но место 3 достављају и оверену копију возчке дозволе. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Србије, интернет страни Специјалне болнице за ендем-
ску нефропатију Лазаревац, огласној табли Специјалне 
болнице за ендемску нефропатију - nefropatijalaz.rs. Рок 
за подношење молби је десет дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови“. Пријаве доставити поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - радно 
место _______“. Резултати огласа ће бити објављени 
на интернет странци Специјалне болнице за ендемску 
нефропатију - nefropatijalaz.rs. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултати-
ма огласа. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Непотпуне и неблаговремне пријаве неће 
се разматрати, приложена документација уз пријаву се 
неће враћати кандидатима. Све информације о конкурсу 
на телефоне: 011/8120-164, 8123-948.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за жене

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије 
и акушерства, стручни испит, положен специјалистички 
испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпо-
скопије и школом ултразвука, најмање 3 године и 6 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Трговина и услуге / Медицина
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Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за жене

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије 
и акушерства, стручни испит, положен специјалистички 
испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпо-
скопије и школом ултразвука, најмање 3 године и 6 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Возач санитетског возила
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским превозом, на 
одређено време због повећаног обима 

посла, а најдуже до 24 месеца, са 
скраћеним радним временом

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б кате-
горије. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку био-
графију, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију уверења о држављанству, фото-
копију дипломе о завершеном средњем образовању, 
фотокопију важеће возачке дозволе, лекарско уверење 
(подноси кандидат који буде изабран на конкурс). Опис 
послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Дому здравља Параћин. 
Докази о испуњености услова за заснивање радног 
односа за напред наведено радно место подносе се у 
неовереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу Дома здравља Параћин или послати на 
адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Марка 10, 35250 
Параћин, са назнаком „Пријава за конкурс за радно 
место возача за рад у Служби хитне медицинске помоћи 
са санитетским превозом”. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. За све информа-
ције можете се обратити на телефон: 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор стоматологије - специјалиста 
ортопедије вилица

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста ортопедије 
вилица, стручни испит, положен специјалистички испит, 
лиценца, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства 
у звању доктора стоматологије. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (3. спрат, соба бр.3) на наведеној адреси са 
назнаком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом 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. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311

e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Доктор медицине изабрани лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: високо образовање; на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.05.2005. године; 
на основним студијам у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању доктор 
медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу доку-
ментацију: диплому о завршеном медицинском факул-
тету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
положеном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија); лиценца (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о радном искуству у звању доктор меди-
цине; кратку биографију; извод из матичне књиге 
рођених/венчаних (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци).

Возач
у санитетском превозу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: средње образовање, 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу доку-
ментацију: доказ о завршеној средњој школи (оригинал 
или оверена фотокопија); копију возачке дозволе; крат-
ку биографију; извод из матичне књиге рођених/венча-
них (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Пријаве се подносе на адресу 
или непосредно у Дом здравља Крупањ у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-747

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених 
услуга за лица старија од 65 година и 

лица са посебним потребама, у трајању 
до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
и дозвола - лиценца за рад и најмање шест месеци рад-
ног искуства. Кандидати уз кратку биографију/пријаву 
треба да доставе доказе и то: диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у именик коморе, извод из МК 
рођених или венчаних уколико је диплома или уверење 
издато на девојачко презиме, уверење о држављанству, 
доказ о радном искуству. Докази морају бити у ориги-
налу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс“. 

,,АПОТЕКА“ ВРШАЦ
Вршац, Абрашевићева 32

тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен стру-
чне спреме, без обзира на радно искуство; лиценца за 

фармацеута, стручни испит. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горе назначени телефон, особа за контакт: Радмила 
Цветићанин.

АПОТЕКА „МЕНТА“
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фарма-
ције; пожељно је поседовање лиценце, али није оба-
везно; познавање рада на рачунару. Услови рада: рад у 
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон, особа за 
контакт: Марија Буљугић.

ИНСТИТУТ ЗА 
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Доктор медицине, специјалиста у 
операционим салама (ортопед)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факул-
тет; положен стручни испит; положен специјалистич-
ки испит из ортопедске хирургије са труматологијом; 
познавање најмање једног страног језика; пожељно је 
претходно радно искуство у стационарним здравственим 
установама на истим или сличним пословима. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; оверени препис 
или фотокопија о положеном специјалистичком испиту 
из ортопедске хирургије са трауматологијом; оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном испиту 
за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га 
кандидат има); доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пробни рад је шест месе-
ци. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису 
у складу са условима овог огласа, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у 
ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца у 

Служби за радиолошку, ултразвучну и 
лабораторијску дијагностику, Одсек за 

лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лаборато-
ријски техничар, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, дозвола за рад - лиценца, познавање 
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, рад-
но искуство шест месеци у звању лабораторијског тех-
ничара. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о средњој медицинској школи, 
смер лабораторијски техничар, фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопија дозволе за 
рад (лиценце) или решења о упису у комору, фотоко-
пија возачке дозвола Б категорије, кратка биографија са 
адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу 
бити позвани на разговор и проверу стручног знања, 
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће 
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бити објављена на огласној 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 назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неуропсихија-
тар или специјалиста психијатар, стручни испит, поло-
жен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине, пробни 
рад 6 месеци.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неуропсихија-
тар или специјалиста психијатар, стручни испит, поло-
жен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Доктор медицине специјалиста 
радиологије

за рад у Служби радиолошке и 
ултразвучне дијагностике са СТ-ом 

Опште болнице Бор

Опис послова: обавља дијагностичке процедуре: ултраз-
вучне прегледе, скопије, читање и тумачење снимака и 
давање специјалистичких налаза и мишљења на захтев 
доктора из других специјалности, обавља конзилијарне 
и консултативне прегледе; обавља и друге послове у 
процесу рада из домена своје струке по налогу начел-
ника.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, положен специјалис-
тички испит из радиологије, VII/2 степен стручне спре-
ме, решење о упису у Комору и важећа лиценца за рад. 

Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и 

збрињавање ургентних стања Опште 
болнице Бор

Опис послова: обавља све послове у оквиру своје струч-
не спреме; указује медицинску помоћ у случајевима када 
су виталне функције оболелог или повреденог угрожене 
у циљу заустављања виталне инсуфицијенције и упућује 
на даље лечење, уколико је то потребно; даје стручно 
мишљење на службени захтев код одређених случаје-
ва болести и повреда. Консултује се и сарађује са спе-
цијалистима, дежурним лекарима болничких служби. 

Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје 
струке по налогу начелника.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне 
спреме, решење о упису у Комору и важећа лиценца за 
рад. 

Медицинска сестра техничар
за рад у Одељењу централне интензивне 

неге нивоа 2 Опште болнице Бор
2 извршиоца

Опис послова: Обавља све послове у оквиру своје струке; 
обавља општу негу болесника; намештање болеснич-
ке постеље (ујутру и увече); пресвлачење постељог и 
личног рубља болесника више пута; умивање и негу 
усне шупљине болесника у болесничкој постељи, нега 
косе и прање по потреби; купање или пребрисавање 
болесника ради спречавања настанка декубитуса, про-
мене положаја болесника у кревету два или више пута; 
давање болеснику у постељу посуду за мокрење или 
дефекацију; брине се о исхрани болесника који не могу 
сами да се послуже; спровођење вештачког храњења 
болесника преко сонде, гастрома и одржавање прибора 
за вештачко храњење; давање опште и локалне про-
писане терапије болеснику у постељи; примењивање 
једноставних мера кардиопулмоналне реанимације 
болесника до доласка екипе за реанимацију (оживља-
вање болесника спровођењем метода “уста на уста”, 
“уста на нос”, масажа срца); у случају смрти болесника 
спровођење прописаних поступака код обраде умрлог 
и слање посмртних остатака са одељења; одговорна 
је за правилност поступака од момента смрти болесни-
ка до отпремања егзитираних пацијената са одељења. 
Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје 
струке по налогу начелника.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршена медицинска 
школа, IV степен стручне спреме општег смера, поло-
жен стручни испит, решење о упису у Комору и лиценца 
за рад. Радно искуство по положеном стручном испиту.

Лабораторијски техиичар
за рад у Одсеку патологије, 

патохистологије и дитологије Опште 
болнице Бор

Опис послова: Обавља све послове за које је оспособље-
на; обрађује биолошки материјал, ткива, разне органе 
добијене биопсијом, операцијом као и ткива добијених 
за анализу; фиксација биоптичког или секционог тки-
ва;асистира патологу у пријему материјала, припреми 
ткива за дехидрацију и хистокинетику;врши декларацију 
коштаног ткива, врши фиксацију материјала, уклапање 
ткива у калупе,врши резање парафинских калупа на 
микротому и хватање исецака на специјалним плочи-
цама; бојење препарата стандардним и специфицним 
методама; покривање препарата покровним стаклима 
и разврставање у архиву парафинске калупе патолош-
ке и цитолошке препарате;директно смрзавање ткива и 
резање у криостату и бојење специјалним методама;о-
брада аспорационог материјала, фиксирање и одгова-
рајуће бојење размаза. Обавља и друге послове у про-
цесу рада из домена своје струке.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршена медицинска 
школа, IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, решење о упису у Комору и лиценца за рад. 

ОСТАЛО: Критеријуми за избор кандидата: просечна 
оцена школовања/завршног испита (просечна оцена 
студирања), дужина чекања на посао, радно искуство 
у струци по положеном стручном испиту, оцена Коми-
сије са разговора. Уз пријаву заинтересовани кандида-
ти подносе доказе о испуњености општих и посебних 
услова - неоверене копије докумената (неће се враћати 
кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који 
се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити важне за 
одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде изабран, 
пре закључњења уговора о раду дужан је да достави 

доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошља-
вање и на сајту Министарства здравља РС. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са назнаком 
за “Оглас”.

         Здравство и социјална заштита

АГЕНЦИЈА ЗА ЧУВАЊЕ ДЕЦЕ
“СУПЕР МАМА“

34000 Крагујевац
e-mail: supermamakg@gmail.com

Дадиља
на одређено време 12 месеци

50 извршилаца

Опис посла: чување деце у породици која за тим има 
потребу.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на зани-
мање; пожељно радно искуство у раду са децом; моти-
вација и емпатија (добри међуљудски односи); пред-
виђен пробни рад месец дана. Кандидати своју радну 
биографију могу доставити на имејл: supermamakg@
gmail.com, најкасније до 24.03.2020. године.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

Саветник за професионалну обуку
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стечен одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области: политичких наука - 
смер социјални рад и социјална политика, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације и правних наука; најмање пет година 
радног искуства у креирању и држању обука, радиони-
ца, тренинга и фокус група; знање рада на рачунару; 
знање страног језика; знање методологије реализације 
обука. Вештине: организационе, комуникационе, вешти-
не презентације и јавног наступа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити на горе наве-
дену адресу, са назнаком “За оглас”.

ДОМ “ДУШАН ЛУКАЧ”
11000 Београд, Жикина 22Е

тел. 011/403-8916

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска шко-
ла; спремност на тимски рад и рад у сменама, стрпљење 
и емпатија према старим особама. Услови рада: пријатна 
радна атмосфера, редовна плата и доприноси, оброци у 
дому, рад у сменама од 8 сати. Дужности: нега и брига 
о старим особама. Оглас је отворен до попуне. Пријаве 
слати на e-mail: domlukac@gmail.com. Контакт телефон: 
060/403-3180, 063/756-2066, 011/403-8916.

Медицина / Здравство и социјална заштита

Посао се не чека, 
посао се тражи
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АД „ИЗОЛИР“
23000 Зрењанин, Новосадски пут бб

тел. 063/508-649

Оператер на роботу
Опис послова: Ради у производном погону као рукова-
лац - оператер на роботу који врши орбитално завари-
вање цеви, фитинга, вентила; одговоран је за тачно и 
квалитетно извршење радних задатака; води рачуна о 
исправности опреме са којом ради; води дневни учинак 
извршења радних задатака.

УСЛОВИ: основно познавање рада на рачунару, руко-
вање и управљање машинама; основно познавање 
машинских елемената за инсталацију цевовода (цеви, 
фитинзи, вентили); пожељно искуство у раду са руч-
ним алатима (брусилица, бушилица); пожељно знање у 
читању техничке документације, радионичких цртежа, 
технолошких шема; основно знање енглеског језика; 
пожељно поседовање Б категорије.

Нудимо: пријатан и динамичан радни амбијент; моти-
вишућу редовну плату са потпуном пријавом на рачун; 
могућност обуке и сертификације за оператера - зава-
ривача на роботу; могућност напредовања у струци и 
позицији у предузећу.

Бравар
Опис послова: ради у производном погону као бравар 
- брусач који врши припрему челичних цеви, фитинга, 
вентила за заваривање; одговоран је за тачно и квали-
тетно извршење радних задатака; води рачуна о исправ-
ности опреме са којом ради; води дневни учинак извр-
шења радних задатака.

УСЛОВИ: образовни смер и степен стручне спреме: 
машинбравар, III степен; основно познавање машин-
ских елемената за инсталацију цевовода (цеви, фитин-
зи, вентили); пожељно искуство у раду са ручним ала-
тима (брусилица, бушилица); пожељно искуство у раду 
при аутогеном сечењу и заваривању или сечењу ваз-
душном плазмом; пожељно знање у читању техничке 
документације, радионичких цртежа; пожељно поседо-
вање Б категорије.

Нудимо: пријатан и динамичан радни амбијент; моти-
вишућу редовну плату са потпуном пријавом на рачун; 
могућност додатних обука и напредовање у струци.

Електричар на одржавању
Опис послова: рад у производним погонима и фабрич-
ком кругу на пословима одржавања електроинсталација 
и опрема на машинама и објектима; врши контролу и 
дијагностиковање исправности опреме, отклања непра-
вилности и води њихову евиденцију; препоручује евен-
туалне ванредне сервисе на опреми; одговоран је за 
тачно и квалитетно извршење радних задатака; води 
рачуна о исправности опреме са којом ради; води днев-
ни учинак извршења радних задатака; води евиденцију 
о насталом електроотпаду.

УСЛОВИ: електричар, електротехничар, електроничар, 
аутоматичар - III или IV степен.

Нудимо: могућност додатних обука, напредовање у 
струци и позицији у предузећу.

Руководилац одржавања
Опис послова: рад у производним погонима и фабрич-
ком кругу на вођењу послова одржавања машинских 
и електро инсталација и опреме на процесној опреми, 
машинама, возилима и објектима; врши израду плано-
ва одржавања и врши њихово спровођење; препоручује 
евентуалне ванредне сервисе на опреми; одговоран је 
за тачно и квалитетно извршење радних задатака; води 
рачуна о исправности опреме са којом ради; води днев-
ни учинак извршења радних задатака на одржавању и 
инвестицијама.

УСЛОВИ: машински или електро инжењер - VI или VII 
степен; знање у читању техничке документације, ради-
оничких цртежа и упутстава о руковању и одржавању; 
знање рада на рачунару, употреба MS Оffice пакета и 
интернета; знање енглеског језика; минимум годину 
дана рада на пословима одржавања; пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије.

Нудимо: пријатан и динамичан радни амбијент; моти-
вишућу редовну плату са потпуном пријавом на рачун; 
могућност додатних обука, напредовање у струци и 
позицији у предузећу.

ОСТАЛО: Кандидати могу послати CV на имејл: tehnicki@
izolir.rs или добити информације на: 063/5508-649 - Дејан 
Радовановић. Оглас је отворен до 10.03.2020. године.

„EMPEROLINE“ DOO
11224 Врчин, Булевар револуције 22в

тел. 064/1001-740

Помоћни радник у производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: производња готових текстилних производа, 
осим одеће. Контакт особа Наташа Ацковски, на горена-
ведени број телефона.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842, 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Бравар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Армирач
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Возач теретног возила 
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б, Ц, Е и ЦЕ категорије; без 
обзира на радно искуство.

Кувар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним посло-
вима.

Мануелни радник за нискоградњу
на одређено време - 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним посло-
вима.

ОСТАЛО: Место рада: Београд, Смедерево, Горњи Мила-
новац. Услови рада: теренски рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Врста радног 
односа: заснивање радног односа на одређено време - 
3 месеца. Рок трајања конкурса: до 15.03.2020. године. 
Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу 
путем телефона или доставити радну биографију путем 
поште или мејлом, особа за контакт: Александар Петко-
вић.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

10 извршилаца (1 особа са 
инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова, 
извођење радова унутар и ван објекта.

УСЛОВИ: III-IV ниво образовања, без обзира на стече-
ну квалификацију и радно искуство; возачка дозвола 
Б категорије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel), 
руковање алатом – пожељно; упорност, истрајност, 
самоиницијативност, тимски рад. Остали услови рада: 
теренски рад, рад ван просторија послодавца, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на контакт телефоне послодавца, осо-
ба за контакт: Тамара Јокић.

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ ДОО
Нови Београд, Др Ивана Рибара 181 А

тел. 011/711-45-35, 064/644-20-71
е-mail: info@tesla.rs

Инжењер електротехнике
пробни рад 1 месец

Опис посла: комплетан посао од састављања понуда, 
извођења до реализације пројекта.

УСЛОВИ: VI и VII ниво квалификације, област електро-
технике, независно од смера; радно искуство минимум 
36 месеци у траженом занимању; возачка дозвола Б 
категорије - обавезно; познавање Аuto CAD-a - пожељно; 
енглески језик - пожељно. Трајање конкурса: до попуне. 
Лица за контакт: Маријана Манић, Тијана Зимоњић.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
SINTEC SERBIA

11000 Београд, Аугуста Цесарца 17
тел. 064/812-9444

Оглас објављен 26.02.2020. у публикацији “Послови” 
поништава се за радно место: помоћни радник на гради-
лишту. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи
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            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

1) Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из подтачке (1) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. За 
радно место под 5: завршена основна школа. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) знање српског језика: кандидат, наставник 
или стручни сарадник, мора имати стечено средње више 
или високо образовање на српском језику или поло-
жен испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним студијама, оверену 
фотокопији дипломе о завршеним мастер академским 
студијама, односно оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама у четворогодишњем трајању, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра. 2005 године; 2. оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу 
(важи за кандидате који нису приправници); 3. уверење 
о држављанству - оверена фотокопија; 4. извод из мати-
чне књиге рођених - оверена фотокопија; 5. уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном судском пре-
судом за кривична дела из тачке 3) услова конкурса - не 
старије од 6 месеци; 6. радну биографију. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање јези-
ка на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује 
се положеним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на српском језику. Решење 
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а након добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Основна школа 
“Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац пода-
цима о личности, предузимаће све потребне технич-
ке и организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења, или случајног губитка, измена, неовлашће-
ног откривања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

2) Наставник српског језика
УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из подтачке (1) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета. За 
радно место под 5: завршена основна школа. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) знање српског језика: кандидат, наставник 
или стручни сарадник, мора имати стечено средње више 
или високо образовање на српском језику, или има-
ти положен испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, 
оверену фотокопији дипломе о завршеним мастер ака-
демским студијама, односно оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама у четворогодишњем трајању 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра. 2005 године; 2. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 
3. уверење о држављанству - оверена фотокопија; 4. 
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; 
5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
судском пресудом за кривична дела из тачке 3) услова 
конкурса - не старије од 6 месеци; 6. радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кан-
дидате који су стекли образовање на српском језику. 
Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна 
школа “Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потребне тех-
ничке и организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења, или случајног губитка, измена, неовлашће-
ног откривања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

3) Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из подтачке (1) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. За радно место под 5: завршена основна школа. 
Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
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  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 прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 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, оду-
зимање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком 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.
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ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије и 5) знање српског језика: кан-
дидат, наставник или стручни сарадник, мора имати 
стечено средње више или високо образовање на срп-
ском језику или имати положен испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопији дипломе 
о завршеним мастер академским студијама, односно 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама у 
четворогодишњем трајању по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници); 3. уверење о држављанству - ове-
рена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - 
оверена фотокопија; 5. уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривична дела 
из тачке 3) услова конкурса - не старије од 6 месеци; 6. 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли образовање 
на српском језику. Решење о избору кандидата доноси 
Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а након добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Основна школа “Бранко Радичевић” у Батајни-
ци, као руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања случајног 
или незаконитог уништења, или случајног губитка, изме-
на, неовлашћеног откривања, коришћења или присту-
па подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фикс-
ног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

4) Психолог
УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из подтачке (1) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. За 
радно место под 5: завршена основна школа. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) знање српског језика: кандидат, наставник 
или стручни сарадник, мора имати стечено средње више 
или високо образовање на српском језику, или има-
ти положен испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, 
оверену фотокопији дипломе о завршеним мастер ака-
демским студијама, односно оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама у четворогодишњем трајању 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 3. 
уверење о држављанству - оверена фотокопија; 4. извод 
из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; 5. уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3) услова конкурса - 
не старије од 6 месеци; 6. радну биографију. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање јези-
ка на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује 
се положеним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на српском језику. Решење 
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а након добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Основна школа 
“Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац пода-
цима о личности, предузимаће све потребне технич-
ке и организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења, или случајног губитка, измена, неовлашће-
ног откривања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

5) Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из подтачке (1) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу пред-
мета. За радно место под 5: завршена основна школа. 
Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије и 5) знање српског језика: кан-
дидат, наставник или стручни сарадник, мора имати 
стечено средње више или високо образовање на срп-
ском језику, или имати положен испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопији дипломе 
о завршеним мастер академским студијама, односно 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама у 
четворогодишњем трајању по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра. 2005 године; 
2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници); 3. уверење о држављанству - ове-
рена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - 
оверена фотокопија; 5. уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривична дела 
из тачке 3) услова конкурса - не старије од 6 месеци; 6. 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли образовање 
на српском језику. Решење о избору кандидата доноси 
Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а након добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Основна школа “Бранко Радичевић” у Батајни-
ци, као руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања случајног 
или незаконитог уништења, или случајног губитка, изме-
на, неовлашћеног откривања, коришћења или присту-
па подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фикс-
ног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

6) Наставник хемије
УСЛОВИ: За радна места под 1, 2, 3, 4 и 6: стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти обра-
зовања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног срадника основне школе 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): а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из подтачке (1) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета. За 
радно место под 5: завршена основна школа. Кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
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тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) знање српског језика: кандидат, наставник 
или стручни сарадник, мора имати стечено средње више 
или високо образовање на српском језику или има-
ти положен испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, 
оверену фотокопији дипломе о завршеним мастер ака-
демским студијама, односно оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама у четворогодишњем трајању 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра. 2005 године; 2. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници); 
3. уверење о држављанству - оверена фотокопија; 4. 
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; 
5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
судском пресудом за кривична дела из тачке 3) услова 
конкурса - не старије од 6 месеци; 6. радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, осим за кан-
дидате који су стекли образовање на српском језику. 
Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна 
школа “Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потребне тех-
ничке и организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења, или случајног губитка, измена, неовлашће-
ног откривања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са документима који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса доставити 
на адресу: Основна школа “Бранко Радичевић”, 11273 
Батајница, Браће Михајловић Трипић 2.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10

тел. 011/8161-007

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Соколову

Наставник математике

Наставник технике и технологије

Наставник биологије
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спре-
ме према Правилнику о степену и врести образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, сви 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања да имају стечено одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске струдије) 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 интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно сручне 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; 3) да имају 

психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са 
децом и ученицима; 4) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у прородици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гурпе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) да имају држављанство 
Републике Србије; 6) да знају српски језик и језик на 
којем се оставарује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
кандидати су обавезни да приложе потребну докумен-
тацију: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету (кандидати који су завршили основне студије 
од најмање четири године по прописима који су уређи-
вали виоко образовање до 10. септембра 2005. године); 
2, оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена и дипломе о завр-
шеним студијама другог степена (за кандидате који су 
завршили студије по прописима који су уређивали висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године); 3. 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (уколико га кандидат 
поседује); 5. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверене копија, не старије од 6 месеци); 
6. доказ о неосуђиваности 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 прородици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из гурпе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (уверње из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); 7. доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стакли на тим језицима, а доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је кандидат поло-
жио испит из познавања српског језике - оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад се децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спсособности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично или 
путем поште на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ 

МИТРАЉЕТА“
11273 Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није прав-
носнажном судском пресудом осуђивано за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, 4. уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична 
дела из тачке 3 услова конкурса (оргинал, не старије 
од 6 месеци), 5. радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабра-
ни кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Наставник француског језика
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није правноснажном судском пресудом осуђивано 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, 4. уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична 
дела из тачке 3. услова конкурса (оргинал, не старије 
од 6 месеци), 5. радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабра-
ни кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 4304.03.2020. |  Број 871 |   

одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доста-
вити на адресу: Основна школа „Светислав Голубовић 
Митраљета”, 11273 Батајница, Далматинске загоре 94, 
са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не буду иза-
брани, документацију могу преузети сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова у Секретаријату школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 011/7870-080.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “КОЛУБАРА”
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8123-249

Наставник предмета из области 
електротехнике

Наставник практичне наставе из 
области машинства и обраде метала

2 извршиоца

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Чистачица
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте обра-
зовања према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада електротехника 
(за наставника предмета из области електротехнике), 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(за наставника практичне наставе из области машин-
ства и обраде метала) и Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој школи “Колуба-
ра” у Лазаревцу (за референта за финансијско-рачу-
новодствене послове потребно је средње образовање, 
економског смера, за чистачицу потребна је основна 
школа), кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 139 и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1. поседовање одгова-
рајућег образовања; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене спососбност за рад са децом и ученици-
ма; 3. извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се оставарује образовно-васпитни рад; 6. неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у прородици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, као и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интерент страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампаним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије 
од 6 месеци); 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
4. доказ о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-

ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем пре-
поручене поште на адресу школе.

ПУ „ШУМСКА БАЈКА“
11090 Београд, Миљаковачки виногради 7

тел. 060/558-8927
e-mail: bojana@sumskabajka.rs

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 6 месеци (са 

могућношћу сталног запослења), за рад 
са децом узраста од једне до три године

УСЛОВИ: радно искуство није битно.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА БАРУХ” 
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/2183-541 

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник математике
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани су 
чланом 139, а образовање је прописано чл. 140 и 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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 и 13/18). Уз пријаву 
на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; кратке биографске 
податке; доказ о стручној спреми (оверена копија дипло-
ме, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и професионалне праксе); 
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, подноси се приликом пријема 
у радни однос. Пријаве се подносе на адресу установе, 
а ближе информације се могу добити на број телефона: 
011/2183-541. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање.

ОШ “МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник разредне наставе

Домар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за позицију настав-
ника је стручна спрема сходно чл. 139, 140, 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања и одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи. За позицију 
домара потребан је IV степен стручне спреме столарске, 
електричарске, водоинсталатерске, металостругарске 
или браварске струке, пробни рад 3 месеца. Кандида-
ти треба да имају: држављанство Републике Србије; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, 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 знају српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати су дужни да доставе попуњен пријавни фор-
мулар и оверене фотокопије тражене документације о 
испуњености услова конкурса, осим доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности, који ће се доста-
вити пре закључења уговора о раду. На основу чл. 154 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја када 
постане коначно.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Стручни сарадник - психолог
на одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсутног запосленог, са радом у 
Школској радионици у хотелу „Палас” у 

Београду

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, прописано 
чл. 140 Закона о основама система образовања и вапи-
тања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019): на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017 и 13/2018). Напомена: Обавезно обра-
зовање је и образовање 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 дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (наведено образовање је оба-
везно да се стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу); 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима: 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречана безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уколи-
ко имате и оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (доказ о положеном испиту за лицен-
цу), уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотопију), фотокопију 
или очитану личну карту, уверење МУП-а да лице није 
осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања

на одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсутног запосленог, са радом у 
Школској радионици у хотелу „Палас” у 

Београду

УСЛОВИ: најмање средње образовање; 1) одговарајуће 

Наука и образовање
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образовање за наведене послове; 2) да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност; 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречана 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс је 
неопходно доставити: кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
пију); фотокопију или очитану личну карту; уверење 
МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама 
у смислу чл. 139 став 1. тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Документација се доставља на наведену адре-
су школе. Неблаговремене пријаве као и пријаве са 
непотпуном и неовереном документацијом, неће бити 
узете у разматрање. Контакт особа: Снежана Басарић, 
телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/260-72-00

Наставник економске групе 
предмета

3 извршиоца

Наставник групе предмета 
кулинарства (Куварство са 

практичном наставом, Куварство, 
Професионална пракса, Националне 

кухиње)
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 (изузетно ст. 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове - 

благајник
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године.

Мајстор на одржавању машина, 
инструмената и инсталација

УСЛОВИ: V степен образовања машинске или електро 
струке.

ОСТАЛО: Кандидат треба 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 најмнаје 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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. Пријавни формулар кандидатима је 
доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
заједно са одштампаним попуњеним пријавним фор-
муларом достављају потребну документацију школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању - диплому (кан-
дидати који су завршили други степен, достављају и 
диплому са основних академских студија); доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмнаје 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - уверење из МУП-а не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије - не ста-
рије од 6 месеци; доказ о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне 
кандидате који то поседују и краћу биографију. Докази 
који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи - фотокопије. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи 
избор, врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати 
на наведену адресу или предати непосредно у Секрета-
ријату школе, у коверти са назнаком “Конкурс за пријем 
у радни однос”.

ОШ „ЈЕФИМИЈА“
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8754-450 

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове пред-
виђене чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18-др. закон и 10/19) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) и то: 1) одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачке б) 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Врста стручне спреме утврђена 
је одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) 
да лице има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - уверење изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду; 3) 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-

кврнуће, 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 за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору 
наставника, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
оверену фотокопију дипломе и другог одговарајућег 
документа о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених - образац са холограмом (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђива-
ности за наведена кривична дела не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија) издато од стране 
МУП РС; доказ о знању српског језика - језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад, издат од стране 
надлежне установе (доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику); краћу 
радну биографију (факултативно). Доказ о испуњености 
услова под тачком 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампан, попуњен и 
потписан формулар заједно са пријавом на конкурс која 
садржи податке о адреси и контакт телефону и ком-
плетном документацијом доставља лично или поштом 
на адресу школе: ОШ “Јефимија”, Краља Милутина 
3, Обреновац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел: 011/2633-250

Наставник финансијског пословања

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања

2 извршиоца 

Наставник предузетништва, основи 
економије

са 90% радног времена

Наставник физичког васпитања

Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена

Наставник куварства и куварства са 
практичном наставом

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника прописано је чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и вапитања: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1 тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 4) изузетно, 
наставник одређених стручних предмета за које се не 
образују наставници са одговарајућим образовањем из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона може бити и лице које има 
стечено одговарајуће високо образовање на студијама 

Наука и образовање
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првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. 5) Наставник 
практичне наставе може бити и лице које има стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем или са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким, 
односно мајсторским испитом и петогодишњим радним 
искуством у струци, стеченим после специјалистичког 
односно мајсторског испита. Степен и врста образо-
вања наставника и стручних сарадника прописани су: 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019). Обавезно образо-
вање за наставнике из чл. 140 Закона је и 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наведено образовање, уколико га нема, наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Образовање из тачке 7) није обавез-
но за лица са средњим образовањем и наставнике прак-
тичне наставе. 

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани правник, на 
основним академским студијама правних наука у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама правних наука у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада 
на рачунару; положен стручни испит за службеника за 
јавне набавке у складу са законом; најмање три године 
радног искуства. 

Магационер
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).

Конобар
2 извршиоца

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање.

Чистачица
8 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос прописани 
су чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. У радни оснос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречана безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. За радна 
места службеника за јавне набавке, магационера, коно-
бара, кувара и чистачицу: одговарајуће образовање за 
послове чистачице прописано је Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Угоститељско-ту-
ристичкој школи дел.бр. 2294 од 21.09.2018. године. Уз 
пријаву на конкурс кандидати за радно место наставни-
ка и службеника за јавне набавке достављају: кратку 
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(за наставника, односно службеника за јавне набавке, 
према радном месту); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи за одговарајући 
образовни профил за наставнике куварства; потврду о 
радном искуству; уколико поседују, учесници конкурса 
за радно место наставника достављају и оригинал или 
оверену фотокопију исправе којом доказују да имају 
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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место: 
магационер, кувар, конобар и чистачица достављају: 
кратку биографију, уверење о положеном завршном 
испиту у основном образовању и сведочанство о завр-
шеном осмом разреду за радна места магационера (ако 
нема завршену средњу школу) и чистачице. Сви канди-
дати достављају оригинале или оверене фотокопије: 
уверења о држављанству Републике Србије; извода из 
матичне књиге рођених; фотокопију или очитану лич-
ну карту; уверење надлежних органа (МУП, суд и Пове-
реник за родну равноправност) да лице није осуђивано 
правоснажном судском пресудом са правним последица-
ма у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања и да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато 
након расписивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају шко-
ли. Учесник конкурса који не жели сам да прибави и 
достави доказе о испуњености услова који се могу при-
бавити по службеној дужности, попуњава изјаву у којој 
даје сагласност да се његов ЈМБГ користи искључиво у 
сврху прикупљања података који се односе на доказе 
које учесник конкурса не жели сам да прибави (нпр. уве-
рење о држављанству, извод из књиге рођених). Фор-
мулар изјаве се може преузети на званичној интернет 
страници школе или у згради Угоститељско-туристичке 
школе у Београду у периоду од 08.00 до 14.00 часова. 
Кандидати достављају попуњену и потписану изјаву уз 
потребну документацију, благовремено, на адресу шко-
ле. Документација се предаје или путем поште доставља 
на наведену адресу школе, пети спрат, канцеларија бр. 
28. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном и од стране јавног бележника неовереном докумен-
тацијом, неће бити узете у разматрање. Контакт особа: 
секретар школе Снежана Басарић, дипл. правник, теле-
фон: 011/2633-250, 011/2631-899.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“

11080 Земун, Првомајска 79

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 870, 
од 26.02.2020. године, исправља се у делу услова, тако 
што се за конкурсну документацију (од: уверење о 
држављанству, оригинал или оверена копија, до: пода-
ци из казнене евиденције унутрашњих послова), додаје: 
не старије од шест месеци.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
1100 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 064/8981-130

Наставник предметне наставе - 
саобраћај

2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

Наставник практичне наставе - 
електротехника

Наставник предметне наставе - 
машинство и обрада метала

Наставник практичне наставе - 
машинство и обрада метала

4 извршиоца

Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке за образовање 
ученика - инструктор обуке вожње 

за оспособљавање кандидата
3 извршиоца

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја кандидат 
доставља потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на наведену адресу школе. 
Уз пријавуна конкурс кадидат је обавезан да достави: 
1) биографију; 2) оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме; 3) уверење о 
држављанству Републике Србије, оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рође-
них, оверену фотокопију не старију од 6 месеци; 5) уве-
рење о неосуђиваности издато од стране МУП Србије, не 
старије од 6 месеци. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да кандидат има одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
За радна места наставника, поред услова за заснивање 
радног односа који су регулисани чланом 139Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), потребна је и врста и степен стручне спреме 
регулисани одредбама (за тачку 1 и 6) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Саобраћај („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” број 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 
7/2019 и 9/2019) (за тачку 2) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из опште образовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
број 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II, 13/2018 и 7/2019), (за тачку 3) Правилника 
о степену врсти и образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада електротехника („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018), (за тачку 4. и 5) Правилни-
ка о степену врсти и образовања наставника, стручних 
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сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју Машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 
и 9/2019). За радно место спремачице поред услова за 
заснивање радног односа који су регулисани чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), потребна је оверена фотокопија све-
дочанства о завршеној основној школи. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 064/8981-130.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“

11427 Вранић
Трг палих бораца и 

жртава фашистичког терора 3
тел. 011/8332-022

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат прилаже документацију којом 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос у 
установи и то: пријаву на конкурс (формулар пријаве 
кандидат попуњава електронским путем на званичном 
интернет сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и у штампаном облику доставља уста-
нови/школи, као део конкурсне документације); оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних срарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), који се може пре-
узети и на званичном сајту школе: www.ospavlepopovic.
edu.rs; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(кандидат доставља лекарско уверење о здравственој 
способности из надлежног дома здравља, психолошка 
способност кандидата утврђиваће се по налогу школе, 
само за кандидате који уђу у ужи избор); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела 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 изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење/извод из казнене евиденције 
се добија у надлежној полицијској станици); уверење о 
држављанству Републике Србије; фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту; кратку радну биографију; 
доказ да зна српски језик, на коме се остварује васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Пријаве на конкурс са траженом пра-
тећом документацијом (под 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) доставити 
на адресу школе: ОШ „Павле Поповић“, 11427 Вранић, 
Трг палих бораца 3, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све ближе информације могу се доби-
ти на тел. 011/8332-022 и 062/402-353 и путем мејла 
на адресу: sekretar.osppopovic@hotmail.rs. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/3807-744

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете - архитектонска 

група предмета, дипломирани 
инжењер архитектуре

2 извршиоца

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете - грађевинска 
група предмета, дипломирани 

грађевински инжењер
УСЛОВИ: Документација: попуњен пријавни образац 
- формулар, објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверена фотокопија дипломе о стеченом високом 
образовању у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015 и 
10/2019); оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; доказ, не старији од шест месеци, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о познавању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ о 
томе треба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената. Право 
учешћа на конкурсу имају сви кандидати који испуња-
вају услове из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 16/2015 и 10/2019). 
Учесници конкурса уз горе наведену документацију дос-
тављају школи ради утврђивања ранг-листе потврде, 
односно уверења о: радном ангажовању у образовању, 
просечној оцени у току студирања и на дипломском 
испиту (уколико исте нису уписане у обрасцу издате 
дипломе), оствареним ЕСПБ бодовима (уколико није 
уписано у обрасцу издате дипломе), о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника, о савладаности програма 
за наставника (извештај). 

Чистачица
3 извршиоца 

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме, 
попуњен пријавни образац - формулар, објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи; оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ, не старији од 
шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; доказ о познавању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, а доказ о томе треба да буде издат од 
стране установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната. Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати 
који испуњавају услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а наведену потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, у затвореној коверти достављају школи на 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или директно 
школи, сваког радног дана од 11 до 13 часова. Да би 
се пријава сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз 
пријаву достави сва наведена документа, осим лекарског 
уверења, које прилаже само кандидат који буде изабран 
и доставља школи у року од седам дана од дана пријема 
обавештења о избору, а у супротном школа ће изабрати 
кандидата који је следећи на листи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за контакт: 011/3807-744.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел: 011/2027-809

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од 36 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука, рачунарске науке, доктор рачу-
нарских наука. Ближи услови за избор су утврђени чл. 
85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – 
др. закони) и чланом 91 Статута Математичког факулте-
та. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, 
биографију, оверену копију дипломе и списак научних 
радова и сепарате истих. Молбе са потребним доку-
ментима могу се доставити Факултету на горе наведену 
адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, 
сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел. 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образо-
вање. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
и попуњеним пријавним формуларом објављеним на 
званичној интернет страници Министарства, кандида-
ти подносе и: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме; 2. уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима; 
3. потврду да нису осуђивани 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци); 6. доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих усло-
ва конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горе 
наведену адресу или донети лично у просторије школе 
радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон: 
011/8231-361.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГОРЊА ВАРОШ“

11080 Земун
Добановачка 72

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) 
и податке о свом професионалном развоју (портфолио), 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, степену и врсти стручне спреме, прописани чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); уверење да није осуђи-
ван, оригинал не старији од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке проце-
не кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу образо-
вања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 

бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: ОШ „Горња Варош”, 11080 Земун, Добановачка 
72, са назнаком „За конкурс - наставник разредне наста-
ве“. Контакт особа: секретар школе, тел. 011/3167-778.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 
3 став 1 тачка 3) подтачка 3) Правилника о степену 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, 
13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном 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 човечно-
сти 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; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (CV) и податке о свом про-
фесионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у складу са чла-
ном 3 став 1 тачка 3) подтачка 3) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); уверење да није осуђи-
ван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику - потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Горња Варош”, 11080 Земун, Добановачка 72, са наз-
наком „За конкурс - наставник немачког језика“, контакт 
особа: секретар школе, тел. 011/3167-778.

ОШ “ ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e mail: osgrabovac@gmail.com

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник Републике Србије”, број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи “Грабовац”, 
односно: 1) поседује одговарајуће средње образовање 
(III и IV степен стручне спреме) електро, машинске, бра-
варске, столарске или водоинсталатерске струке; 2) пси-
хичку, физичку и здрвствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) зна 
српски језик; 5) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
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 дискримина-
торно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; биографију (није 
обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је 
дужан да попуни и достави и пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве достављати лично или путем 
поште на адресу: Основна школа „Грабовац“, Грабовац 
бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс за рад-
но место домара“. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 011/8760-
047 и на имејл: osgrabovac@gmail.com, сваким радним 
даном од 8 до 12 часова.

ОШ „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Основној школи “Грабовац”, односно: 
1) поседује основно образовање; 2) поседује психичку, 
физичку и здрвствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) зна 
српски језик; 5) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречене безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
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родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
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 дискримина-
торно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци): уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; биографију (није 
обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је 
дужан да попуни и достави и пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве достављати лично или путем поште 
на адресу: Основна школа „Грабовац“, Грабовац бр. 179, 
11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс за радно место 
чистачице“. Све информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на број телефона: 011/8760-047 или 
на имејл: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном 
од 8 до 12 часова.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 и чланом 140 став 1. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018), тј. поседује одговарајуће виско 
образовање у смислу чл.140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника, васпитача 
и стручног сарадника и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), тачније кандидат мора 
имати једно од следећих звања: 1. професор математи-
ке, 2. дипломирани математичар, 3. дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, 4. дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 5. 
дипломирани математичар-информатичар, 6. професор 
математике и рачунарства, 7. дипломирани математичар 
за математику економије, 8. професор информатике-ма-
тематике, 9. дипломирани математичар-астроном, 10. 
дипломирани математичар-примењена математика, 11. 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), 12. дипломи-
рани информатичар, 13. мастер математичар, 14. мастер 
професор математике, 15. мастер професор математике 
и физике, 16.мастер професор математике и информати-
ке, 17. мастер професор физике и математике, 18. мастер 
професор информатике и математике, 19. дипломирани 
пеофесор математике-мастер, 20. дипломирани мате-
матичар-мастер, 21. дипломирани инжењер математи-
ке-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 

22. дипломирани математичар-професор математике, 
23. дипломирани математичар- теоријска математика, 
24. дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 25. професор хемије-ма-
тематике, 26.професор географије-математике, 27.про-
фесор физике-математике, 28.професор биологије-ма-
тематике, 29.професор математике-теоријско усмерење, 
30.професор математике-теоријски смер, 31.дипломи-
рани математичар и информатичар, 32. дипломирани 
математичар-механичар, 33.мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике. Остали 
услови: поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 лице није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију), оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; биографију (није 
обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је 
дужан да попуни и достави и пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматра-
ти. Пре доношења одлуке о избору кандидата, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа “Грабовац” из Грабовца, Грабовац 179, 
11508 Грабовац, са назнаком “За конкурс за радно место 
наставника математике”. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на број телефона: 
011/8760-047 и мејл школе: osgrabovac@gmail.com, сва-
ким радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАГАН ЛУКИЋ“

Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ – мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

2. Наставник српског језика
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; професор српске књижевности и јези-
ка; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима; 
професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима; професор 
српскохрватског језика са источним и западним словен-
ским језицима; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, однос-
но русинском или румунском језику; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине; професор српс-
ког језика и српске књижевности; дипломирани компа-
ратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности); професор српскохрватског језика и 
књижевности; мастер филолог из области филолошких 
наука; професор југословенске књижевности и српског 
језика; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

3. Наставник немачког језика
УСЛОВИ: професор, 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); 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

4. Наставник историје
УСЛОВИ: професор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије историје.

5. Наставник физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор 
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физичке културе, дипломирани педагог физичке култу-
ре, професор физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта; професор спор-
та и физичког васпитања; професор спорта и физичке 
културе; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

6. Наставник техничког и 
информатичког образовања

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор 
технике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор тех-
ничког образовања и машинства, професор технике и 
машинства, професор машинства, професор електро-
технике, професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор техничког образовања и васпитања, професор 
техничког васпитања и образовања, професор политех-
ничког образовања и васпитања, професор политехнич-
ког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуни-
кација, професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор технич-
ког образовања и медијатекар, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, дипломирани профе-
сор технике - мастер, мастер професор технике и инфор-
матике, мастер професор информатике и технике, про-
фесор основа технике и информатике; мастер професор 
технике и информатике за електронско учење; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из области техничког и информа-
тичког образовања). Наставу из предмета одређених у 
ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су завр-
шила двопредметне студије на факултету, ако су на том 
факултету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

7. Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани професор, 
са завршеним основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године у 
области информатике, математике, физике, електро-
технике, машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор, са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, 
где је један предмет обавезно информатика; дипломи-
рани математичар, дипломирани физичар, дипломира-
ни информатичар (сви смерови и одсеци, са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер, са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
у области информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике и рачунар-
ске технике; дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године у области информатике); 
мастер професор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер професор 

(двопредметне студије) где је један предмет обавезно 
информатика; мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсека); мас-
тер инжењер у области информатике, информационих 
технологија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у области 
информатике; мастер дизајнер медија у образовању; 
мастер библиотекар-информатичар; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из области информатике, информационих тех-
нологија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија положено нај-
мање пет испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два предме-
та из једне или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Информатика и рачунар-
ство може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
које су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. Уколико 
школа преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1-3. ове тач-
ке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Информатика и рачунарство може да изводи и: 
мастер учитељ, који је током студија остварио 90 ЕСПБ 
бодова из области информатике и рачунарства; лице 
које је стекло стручни назив струковни специјалиста, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 7. 
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених студија 
има положено најмање пет информатичких предмета 
(од тога најмање један из области Програмирање и нај-
мање два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство). Испуњеност 
услова из ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана и про-
грама студија, односно студијског програма.

8. Помоћно техничко особље - 
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за 
пријем у радни однос из члана 139 став 1, 140, 141 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). У 
поступку одлучивања о избору кандидата за позиције од 
1. до 7. врши се претходна провера психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. На психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима упућују се 
кандидати који су изабрани у ужи избор. Након прије-
ма резултата претходне провере психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни позивају се на 
разговор. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидати обавезно 
подносе следеће доказе: доказ о одговарајућем обра-
зовању - оверена фотокопија дипломе одговарајућег 
степена и врсте образовања (лица за звањем мастер 
достављају и диплому основних академских студија); 
доказ да нису осуђивани 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - оригинал не старије од шест месеци; уве-
рење о држављанству - оверена фотокопија не старија 
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом - оверена фото-
копија; за лица из тачака од 1 до 7 која нису стекла обра-
зовање на српском језику доказ o положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, биографију. Фотокопије докумената морају 

бити оверене. Неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора 
о раду. Решење о избору кандидата доноси се у року у 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траже-
ним доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Драган 
Лукић“, Нови Београд, Неде Спасојевић 6, са назнаком 
„За конкурс за радни однос“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Достављени подаци обрађиваће 
се, у складу са Законом о заштити података о личности, у 
сврху обраде података у конкурсном поступку.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 “ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Васпитач деце у вртићкој групи
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме.

Сервирка
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: carobnocarstvo@
yahoo.com до 27.03.2020. године.

ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”
Београд, Видиковачки венац 73

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом 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. 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: 
писану биографију, оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверену копију додатка дипломи 
са подацима о положеним испитима), оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), очитану личну карту, 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
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горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

11070 Нови Београд, Булевар уметности 31

Наставник математике

Психолог
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
под условима прописаним важећим Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи.

Домар
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да 
поседује средње образовање у трајању од најмање 3 
године грађевинске, машинске или електротехничке 
струке.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да 
поседује завршено основно образовање (први степен).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију доказа о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија 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 пси-
холошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
11000 Београд, Ресавска 61

тел. 011/361-2545

Секретар школе
УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме - висо-
ко образовање из правних наука и то: на студијама дру-
гог степена, мастер академске или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање 
на учитељском факултету и то: на студијама другог сте-
пена, мастер академске или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом треба поднети ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања који издаје МУП, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основно образовање. 
Уз пријаву са биографијом треба поднети: оверену 
копију сведочанства о завршеној основној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности 
кандидата за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања коју издаје МУП, уверење суда да против канди-
дата није покренута истрага и пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО за сва радна места: Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и преко телефона: 011/3612-545. Пријаве на 
оглас и потребну документацију, заједно са пријавним 
формуларом, слати на наведену адресу или донети 
лично у секретаријат школе, радним даном од 09.00 до 
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114

011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Шеф рачуноводства

Наставник биологије

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник технике и технологије

Наставник информатике и 
рачунарства

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Документација потребна 
за конкурс: оверена копија дипломе о стеченом образо-
вању, извод из канене евиденције МУП-а, оригинал, уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена копија, 
извод из МКР, оригинал или оверена копија, потврда 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (потврду издаје факултет), 
кратак CV кандидата. Документа не могу бити старија 
од 6 месеци. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Школска 4, 11253 Сремчица 

- Београд, са назнаком „За конкурс”, у року од 20 дана од 
објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
11147 Београд

Црвено барјаче 6
e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs

тел. 011/2399-109

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Наставник разредне наставе

Наставник у продуженом боравку

Наставник српског језика

Домар

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др.закон, 10/19 и 6/20) и 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) и да испуњава посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Услови за пријем домара су: III или IV степен 
стручне спреме столарско-браварске, машинско-метал-
ске, водоинсталатерске или електроструке, у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Мирослав Антић”. Услови за пријем чистачице су: 
први степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Мирослав Антић”. Кандидати 
за сва радна места треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: 1. одговарајуће образовање, 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, 3. да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање З месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 
5. да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни. Уз одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар (који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
и кратку биографију, кандидати достављају установи 
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству, 
(оригинал или оверена копија не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија). Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде изабран и 
то пре закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата , конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Мирослав Антић”, Црвено барјаче 
6, 11147 Београд.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ИЗМЕНА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА 

“НАДА ДИМИЋ”
11080 Земун, 22. октобра 19

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.02.2020. 
мења се за радно место: секретар школе, са високом 
стручном спремом, у делу УСЛОВИ тако што се додаје: 
Кандидати приликом пријаве на конкурс прилажу: 
пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење или потврду о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела коју издаје 
полицијска управа (оригинал, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал), уверење 
о држављанству (оригинал, не старије од шест месеци), 
очитану или фотокопију личне карте.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047

Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018, 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће 
виско образовање у смислу чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за наставника, вас-
питача и стручног сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018), тачније кандидат мора имати једно од 
следећих звања: 1. професор техничког образовања, 2. 
професор технике, 3. професор технике и информатике, 
4. професор информатике и техничког образовања, 5. 
професор техничког образовања и машинства, 6. про-
фесор технике и машинства, 7. професор машинства, 8. 
професор електротехнике, 9. професор техничког обра-
зовања и техничког цртања, 10. професор техничког 
образовања и физике, 11. професор физике и основа 
технике, 12. професор техничког образовања и хемије, 
13. дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, 14. дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, 15. професор физике и 
основа технике за основну школу, 16. професор технич-
ког образовања и васпитања, 17. професор техничког 
образовања и образовања, 18. професор политехнич-
ког образовања и васпитања, 19. професор техничког 
образовања и образовања, 20. професор политехничког 
образовања, 21. професор технике и графичких комуни-
кација, 22. професор производно-техничког образовања, 
23. дипломирани педагог за техничко образовање, 24. 
дипломирани педагог за физику и основе технике, 25. 
професор основа технике и производње, 26. професор 
политехнике, 27. професор технике и медијатекарства, 
28. професор техничког образовања и медијатекар, 29. 
дипломирани физичар- професор физике и основа тех-
нике за основну школу- мастер, 30. дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу- мастер, 
31. дипломирани професор технике и информатике-мас-
тер, 32. дипломирани професор технике-мастер, 33. 
мастер професор технике и информатике, 34. мастер 
професор информатике и технике, 35. професор основа 
технике и информатике, 36. мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, поседо-
вање држављанства Републике Србије, знање српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Из пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију), 
оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела про-
писана чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; биографију (није обавезно). Уз горе 
наведену документацију кандидат је дужан да попуни 
и достави и пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о 
раду. Сва остала документа саставни су део пријаве на 
конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре доно-
шења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве достављати 
лично или путем поште на адресу Основна школа “Гра-
бовац” из Грабовца, Грабовац 179, 11508 Грабовац, са 
назнаком “За конкурс за радно место наставника тех-
ничког и информатичког образовања и технике и техно-
логије”. Све информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона: 011/8760-047 и мејл 
школе: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном од 
8 до 12 часова.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Организација 
полиције, за наставни предмет 

Полиција и друштво
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистич-
ко-полицијска академија, Полицијска академија, правни 
факултет, Војна академија или факултет безбедности, 
стечен научни назив доктора наука из одговарајуће нау-
чне области и способност за наставни рад. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Статута и Правилника о поступку и условима за избор у 
звања наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против кандида-
та није покренут кривични поступак, нити истрага (које 
није старије од шест месеци), оверене копије диплома 
или уверења завршених степена студија, списак науч-
них и стручних радова, као и по један примерак тих 
радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима 
о стеченом образовању достављају се Криминалистич-
ко-полицијском универзитету у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица цара 
Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по 
истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГОРЊА ВАРОШ“

11080 Земун, Добановачка 72

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилни-
ка о степену 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, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: кратку биографију (CV) и податке 
о свом професионалном развоју (портфолио), оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег образовања, сте-
пена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања у 
складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања 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, 13/18 и 11/19); уверење да није осуђиван, ори-
гинал (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Горња Варош”, 11080 Земун, Добановачка 72, са назна-
ком „За конкурс - наставник разредне наставе (замена 
преко 60 дана)”. Контакт особа: секретар школе, тел. 
011/3167-778.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то да: 1) има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и чланом 3 став 
1 тачка 9 Правилника о степену 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 и 3/17); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја,а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи следећу доку-
ментацију: кратку биографију (CV), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017); уверење да није осуђиван - оригинал 
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС” 
бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Горња Варош”, 11080 Земун, Добановач-
ка 72, са назнаком „За конкурс - наставник математике 
(замена преко 60 дана)“. Контакт особа: секретар шко-
ле, тел. 011/3167-778.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

11080 Земун, Крајишка 34

Наставник предметне наставе - 
наставник српског језика

са 77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 
6/20), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр.339/2 од 12.09.2019. године, 
и то да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике 
предметне наставе прописано је чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и 
чл. 2. ст. 1. Правилника о степену и врсти образовања 
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 и 3/17, 13/18, 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2. пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Потребна документација коју треба доста-
вити: пријавни формулар, радна биографија, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству – оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење 
МУП-а о неосуђиваности, као доказ да кандидат који се 
јавља на конкурс није лице осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело из тачке 3 – оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; лица која 
нису стекла образовање на српском језику – доказ о 
положеном испиту из српског језика, са методиком,  по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. 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. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

са 77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 

и 95/18), потребно је да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 
6/20), 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, 
10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ “Гаврило 
Принцип” Београд, дел. бр. 339/2 од 12.09.2019. године, 
и то да: 1) има одговарајуће образовање (за наставнике 
предметне наставе прописано је чл. 140 ст.1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и 
чл. 2. ст. 1. Правилника о степену и врсти образовања 
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 и 3/17, 13/18,11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потребна документација коју тре-
ба доставити: пријавни формулар, радна биографија, 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија, издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да канди-
дат који се јавља на конкурс није лице осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело из тачке 3 - ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 
лица која нису стекла образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика, са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење, прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе и која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни 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 способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
у секретаријат школе или на адресу: Основна школа 
„Гаврило Принцип”, Крајишка 34, 11080 Земун. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон: 011/2194-454.

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 8

Правни саветник за нормативно-
правне и акредитационе послове

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани правник, стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

од најмање 240 ЕСПБ бодова или мастер академским 
студијама, радно искуство најмање 3 године на нор-
мативно-правним пословима, држављанство Републи-
ке Србије, да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван правоснажно на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци. Пријава на кон-
курс садржи податке о конкурсу, личне податке, адресу 
становања, телефон и електронску адресу. Уз пријаву 
приложити документацију у оригиналу или у овереној 
фотокопији (не старије од 6 месеци): дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеном правном факултету, доказ о рад-
ном искуству са кретањем у служби. Пријаве са докази-
ма доставити на наведену адресу са назнаком: „Пријава 
на јавни конкурс за правног саветника за норматив-
но-правне и акредитационе послове”, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 8

Библиотекар
УСЛОВИ: дипломирани библиотекар, лиценца за рад 
у COBISS-у, познавање рада на рачунару, да кандидат 
није кривично гоњен или кажњаван.

Систем администратор
УСЛОВИ: дипломирани информатичар, радно искуство 
1 година на истим или сличним пословима, одлично 
познавање хардвера и софтвера, познавање рачу-
нарских мрежа, да кандидат није кривично гоњен или 
кажњаван.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1. да има стечено одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
правноснажном судском пресудом осуђивано за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја достављају и: 1. оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2. доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 3. 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); 6. доказ о знању српског јези-

ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). У току трајања поступка одлучивања конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата који се, у року од 8 
дана од истека рока за подношење пријава, упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати из ужег избора бити 
благовремено обавештени.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: 1. да има стечено 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС„ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да лице није правноснажном судском пресудом осуђи-
вано за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја дос-
тављају и: 1. оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 2. доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 3. 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); 6. доказ о знању српског јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). У току трајања поступка одлучивања конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата који се, у року од 8 
дана од истека рока за подношење пријава, упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати из ужег избора бити 
благовремено обавештени. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Својеручно 
потписане пријаве, са контакт подацима и са потреб-
ном документацијом доставити, лично или поштом, у 
затвореној коверти на адресу школе: ОШ „Бошко Пал-
ковљевић Пинки”, 11273 Батајница, Пуковника Миленка 
Павловића 7а, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Кандидати који не буду изабрани доку-
ментацију могу преузети у Секретаријату ОШ „Бошко 
Палковљевић Пинки” Батајница. Ближе информације на 
број телефона: 011/7870-077.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник економске групе 
предмета

Наставник електротехничке групе 
предмета

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1) да имају одговарајуће образовање прописано чла-
ном 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и одговарајуће образовање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Електротехника - за наставни-
ка електротехничке групе предмета и према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам- за наставника економске групе предмета; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правос-
нажном 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 породици, оду-
зимање 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, про-
тив 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 понашање, 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност услова из тачке 2) изабрани кандидат 
доказује пре закључења уговора о раду. Испуњеност 
услова из тачке 1), 3), 4) и 5) кандидати доказују при-
ликом подношења пријаве на конкурс, достављањем 
следеће документације: 1) оверена фотокопија дипло-
ме или уверења, не старија од 6 месеци, 2) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не 
старија од 6 месеци), 3) оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), 4) доказ из казнене евиденције МУП-а 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 кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал, не старије од 3 месеца, 5) доказ 
о познавању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). Кан-
дидати су у обавези да попуне пријавни формулар за 
конкурс, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/087FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc). Уз попуњен формулар кандидати 
достављају потребну документацију у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на 
адресу школе. Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супротном, неће 
се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговре-
мене пријаве. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе у року од 8 дана 
од дана истека за пријем пријава. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у року од осам дана. 
Након пријема резултата психолошке процене, конкурс-
на комисија у року од осам дана сачињава листу канди-
дата који испуњавају све услове за рад на радним мес-
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тима, са којима обавља разговор и у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима доноси 
решење о избору кандидата. Пријаве се достављају на 
адресу школе: Техничка школа, Краља Петра I број 12, 
Обреновац. Телефон за информације: 011/8721-178.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

11050 Београд - Звездара, Учитељска 5
тел. 011/2884-265

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник математике

Наставник биологије

Наставник географије

Наставник енглеског језика

Психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања и то одговарајуће високо образовање: 
1) стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 тач-
ке 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен одговарајућег образовања 
машинске, металске, или електро струке, да поседује 
знања за обављање столарских, браварских, водоинста-
латерских послова, у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова и радних места у школи.

Чистачица
ОСТАЛО: завршена основна школа прописана Правил-
ником о организацији и систематизацији послова и рад-
них места у школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких биограф-
ских података треба да достави: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 2) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци ), 3) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом, 4) оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), 5) 
доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и сас-
тавни је део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има 

психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању језика на коме остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Ћирило и Методије”, Учитељска 
58, Београд са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса публикацији „Посло-
ви”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, тел. 011/3473-503, 2884-265

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“РАДЕ КОНЧАР”

11060 Београд, Браће Грам 32
тел. 011/2761-963

Наставник за групу електро 
предмета 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електро-
технички факултет, смер електроника.

Наставник за групу рачунарских 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електро-
технички факултет или математички факултет одгова-
рајућег смера.

Наставник практичне наставе - 
електро струке

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, инжењер 
електротехнике или дипл.инг. електротехнике.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс примаће се у року од 8 
дана објављивања конкурса. Сви кандидати морају да 
испуњавају услов у погледу одговарајућег образовања; 
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
давање или примање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санацију и за која није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик. 
Кандидати уз пријаве достављају оверене фотокопије: 
дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења 
о држављанству. Пријаве на конкурс слати на адре-
су: Електротехничка школа “Раде Кончар”, Браће Грим 
32, 11060 Београд или лично. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријаним формуларом достављају 
школи.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Марковцу

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

за рад у матичној школи и у издвојеном 
одељењу у Великој Иванчи - Река

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Минис-

тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) и приложе кратку биграфију као и да прило-
же доказ да: 1. кандидат има одговарајуће образовање, 
врсту и степену стручне спреме које се захтева за радно 
место на које конкуршие у складу са чл.139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19-др. Закони и 6/20) (уз 
пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију не 
старију од шест месеци), 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима што се 
доказује лекарским уверењем које је кандидат у обаве-
зи да достави пре закључења уговора о раду, 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца и за кривично дело насиља у поро-
дици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављања малолетног лица или родоскврнућа, примања 
или давања мита, као и крив.дело из групе крив. дела 
против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и да лицу 
није утврђено дискриминаторско понашање (уз пријаву 
приложити оригинал или оверену фотокопију не старију 
од шест месеци издаје МУП-а Р.Србије), 4. држављан-
ство Републике Србије (уз пријаву приложити оригинал 
или оверену фотокопија не старију од шест месеци), 5. 
знање језика на коме се остварује образовно- васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима), 6. извод из матичне књиге 
рођених (уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопија не старију од шест месеци), 7. да канди-
дат испуњава услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18,11/19), по потреби у 
складу са радним местом на које конкурише (утврђује 
Комисија приликом избора у ужи избор), 8. уколико не 
поседује доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, у обаве-
зи је да исто стекне у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу (уколико поседује доказ уз пријаву 
приложити оригинал или оверену фотокопију не старију 
од шест месеци). Докази о испуњености услова под тач-
кама 1, 3, 4, 5 и 6. саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења уговора 
о раду, услове из тачке 7. утврђује Комисија приликом 
избора у ужи избор, доказ из тачке 8. кандидат дос-
тавља само уколико исти поседује. Докази о испуње-
ности услова уз пријавни формулар: - оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању, 
врсти и степену стручне спреме не старију од шест месе-
ци. Потврду 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; оригинал или оверена фотокопија 
не старија од шест месеци од МУП-а Р.Србије; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије не старију од шест месеци; оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених не старију од 
шест месеци, доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно- васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима). Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
те да документацију која доказује испуњеност услова 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставе школи у коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Конкурс спроводи конурсна Комисија коју 
именује директор школе. У поступку одлучивања о избо-
ру конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену врши 
надлежа служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
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кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Овај 
конкурс објављује се на огласној табли школе и у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног 
пријавног формулара, и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом у прилогу неће се разматрати и канди-
дат неће проћи у ужи избор. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Коста Ђукић“, Младеновац, Краља 
Петра Првог 339, или донети лично у просторије школе 
радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон 
школе 011/8231-385, секретар школе. 

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/544-185, 019/545-189

Наставник биологије
за 25% радног времена, на одређено 

време до повратка са функције 
запосленог коме мирује радни однос 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука ако 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да имају држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Наставник физичког
за 10% радног времена, на одређено 

време до повратка са функције 
запосленог коме мирује радни однос 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка 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, стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр., 8/2015, 11/2016, 2/2017, 

8/2017, 4/2018 и 13/2018), да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да имају држављанство Републике Србије, да нису 
осуђивани правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминаторско пона-
шање; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Секретар школе
за 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука ако 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да имају држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС и 
одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању ако диплома није издата (кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских, односно 
основних струковних студија), уверење надлежне поли-
цијске управе да није правноснажно осуђиван за кри-
вична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
треба да буде издато након расписивања конкурса), 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 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 висо-
ко образовање није стекао на српском језику). Лекарско 
уверење (доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаве и документацију достављати у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву на 

конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. 

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Чистачица - курир
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс потребно приложити: 
сведочанство о завршеном основном образовању; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 тачка 3) 
ЗОСОВ. Лекарско уверење о здравственој способности 
за рад прибавља се пре закључења уговора о раду, 
односно уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Куварица КВ
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс потребно приложити: 
диплому о завршеном средњем образовању: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 139 тачка 3) ЗОСОВ. 
Лекарско уверење о здравственој способности за рад, 
прибавља се пре закључења уговора о раду, односно 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс потребно приложи-
ти: диплому о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 тачка 3) ЗОСОВ. Лекарско уверење о здравственој 
способности за рад, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду, односно уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Оригинална документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а копије докумената морају бити овере-
не. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на кон-
курс са комплетном документацијом слати на адресу: 
ОШ “Бранко Радичевић”, Моше Пијаде 31, 19210 Бор. 
Пријаве са некомплетном документацијом неће се раз-
матрати.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“ 
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС 
и 95/18- аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 140 а у вези са чланом 139 
став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- други 
закон, 10/19 и 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 11/19) - за школ-
ског педагога и одредбама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова ове установе. 
Кандидат за секретара школе треба да има одговарајуће 
образовање: дипломирани правник мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године са положеним стручним 
испитом за секретара; лице односно секретар који има 
положен правосудни испит, или стручни испит за запос-
лене у органима државне управе или државни стручни 
испит не полаже стручни испит за секретара. Кандидат 
који нема положен стручни испит уводи се у посао за 
стицање лиценце.

Школски педагог
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УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС 
и 95/18- аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 140 а у вези са чланом 139 
став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- други 
закон, 10/19 и 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 11/19) - за школ-
ског педагога и одредбама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова ове установе. 
Кандидат за секретара школе треба да има одговарајуће 
образовање: дипломирани правник мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године са положеним стручним 
испитом за секретара; лице односно секретар који има 
положен правосудни испит, или стручни испит за запос-
лене у органима државне управе или државни стручни 
испит не полаже стручни испит за секретара. Кандидат 
који нема положен стручни испит уводи се у посао за 
стицање лиценце.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове или шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС 
и 95/18- аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 140 а у вези са чланом 139 
став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- други 
закон, 10/19 и 6/20), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 11/19) - за школ-
ског педагога и одредбама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова ове устано-
ве. Кандидат за дипломираног економисту за финан-
сијско-рачуноводствене послове, треба да има високо 
образовање економске струке: (мастер или специјалиста 
академских или струковних студија), високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005, године (дипломира-
ни економиста) или назив шеф рачуноводства за финан-
сијско-рачуноводствене послове: високо образовање 
економске струке на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или са вишом школском спре-
мом. Радно искуство у струци за дипломираног еконо-
мисту за финансијско-рачуноводствене послове или за 
шефа рачуноводства шест месеци у струци.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају овој установи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем захтеваном обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад 
уколико кандидат има лиценцу или назначени испит; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење из суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или доне-
то решење о одређивању притвора - не старије од 6 
месеци; уверење из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривич-

на дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена фотокопија; знање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - уколико образовање 
није стечено на српском језику, доказ одговарајуће висо-
кошколске установе за издавање таквих докумената. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (ЦВ), тачну адресу 
пребивалишта - очитану личну карту и број фиксног или 
мобилног телефона, а кандидат за послове дипломира-
ни економиста за финансијско-рачуноводствене послове 
или за послове шеф рачуноводства и потврду о радном 
искуству. У поступку одлучивања о избору кандидата 
за послове секретара и школског педагога, Конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна Служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријаве 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на 
напред наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос” и за које послове. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору кандидата донеће се у законском року. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„Проф. др НЕДЕЉКО КОШАНИН” 

32256 Вионица, Девићи
тел. 032/5688-009

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Остатија

УСЛОВИ: кандидати сходно члану 154 став 2 Закона 
попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови у којој конкуришу. Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 Закона. Поступак избора кандида-
та врши се у складу са чланом 154 Закона. Рок за дос-
тављање пријава и потребне документације је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве које доспеју после наведеног рока неће бити 
узете у разматрање, као неблаговремене, као и оне 
пријаве које не садрже потребну конкурсну документа-
цију о испуњености услова за пријем у радни однос. 

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати сходно члану 154 став 2 Закона 
попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови у којој конкуришу. Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 Закона. Поступак избора кандида-
та врши се у складу са чланом 154 Закона. Рок за дос-
тављање пријава и потребне документације је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве које доспеју после наведеног рока неће бити 
узете у разматрање, као неблаговремене, као и оне 
пријаве које не садрже потребну конкурсну документа-
цију о испуњености услова за пријем у радни однос. 

Стручни сарадник - педагог 
УСЛОВИ: кандидати сходно члану 154 став 2 Закона 
попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови којој конкуришу. Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 Закона. Поступак избора кандида-
та врши се у скаду са чланом 154 Закона. Рок за дос-
тављање пријава и потребне документације је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве које доспеју после наведеног рока неће бити 
узете у разматрање, као неблаговремене, као и оне 
пријаве кандидата које не садрже потребну конкурсну 
документацију о испуњености услова за пријем у радни 
однос. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР” 
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

тел. 032/332-901

Медицински техничар неговатељ
ради обављања послова превентивне 
здравствене заштите и неге ученика у 

посебним условима

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Кандидат за радно 
место медицински техничар неговатељ у посебним усло-
вима, ради обављања послова превентивне здравствене 
заштите и неге ученика у посебним условима, треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање (за рад са ученицима са сметњама у раз-
воју: средње образовање у трајању од четири годи-
не, стечено у складу са прописима који уређују област 
здравствене заштите); завршен приправнички стаж; 
положен стручни испит; б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривично дело 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Потпуном пријавом се 
сматра пријава која садржи: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију решења о 
издавању лиценце; оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (извод из 
казнене евиденције). Пријаве доставити лично или на 
адресу: ШОСО „1. новембар”, Булевар Вука Караџића 9, 
32000 Чачак. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Контакт телефон: 032/332-901. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„22. ДЕЦЕМБАР”
32215 Доња Трепча

тел. 032/824-251

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1) одговарајуће 
образовање - средње образовање и то електротехничке 
или машинске струке - III степен; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученцима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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) држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова који се 
достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или ове-
рена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврда да кандидат није осућиван правоснажном пре-

Наука и образовање
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судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиља у породици одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања или 
давања мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом,утврђено дискрими-
наторно понашање, изадату по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2 - да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дат доставља пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом кандадати достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријавни формулар и документацију треба послати на 
адресу школе: Основна школа „22. децембар”, 32215 
Доња Трепча или предати лично у просторије школе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом у прилогу, неће се разма-
трати.

Наставник српског језика
са непуном нормом 94%

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1) одговарајуће 
образовања, и то одговарајуће високо образовање сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС” број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 родоскрвнуће, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно- 
васпитни рад. Докази о испуњености услова који се дос-
тављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена 
копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. потвр-
да да кандидат није осућиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело насиља у породици одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања 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 изречену кривичну санкцију, и 
за кога није , у складу са законом,утврђено дискрими-
наторно понашање, изадату по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Услов под 

бројем 2 - да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дат доставља пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом кандадати достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријавни формулар и документацију треба послати на 
адресу школе: Основна школа „22. децембар”, 32215 
Доња Трепча или предати лично у просторије школе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом у прилогу, неће се разма-
трати.

Чистачица
са непуном нормом 85%

УСЛОВИ: неопходно је да кандидати имају: 1) одгова-
рајуће образовање - основно образовање 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученцима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осућиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примања или давања мита; за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминаторно пона-
шање, изадату по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно васпитни рад дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 - да 
запослени поседује психичку способност за рад, прове-
рава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Доказ који се одно-
си на физичку и здравствену способност кандидат дос-
тавља пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом кандадати достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријавни формулар и документацију треба послати на 
адресу школе: Основна школа „22. децембар” 32215 
Доња Трепча или предати лично у просторије школе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом у прилогу, неће се разма-
трати.

Чистачица
у издвојеном одељењу у Горњој Трепчи, 

са непуном нормом 85%

УСЛОВИ: неопходно је да кандидати имају: 1) одгова-
рајуће образовање – основно образовање 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученцима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно- васпитни рад. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осућиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примања или давања мита; за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дискриминаторно пона-
шање, изадату по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно васпитни рад дос-
тавља само онај кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 – да 
запослени поседује психичку способност за рад, прове-
рава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Доказ који се одно-
си на физичку и здравствену способност кандидат дос-
тавља пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом кандадати достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријавни формулар и документацију треба послати на 
адресу школе: Основна школа „22. децембар”, 32215 
Доња Трепча или предати лично у просторије школе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом у прилогу, неће се разма-
трати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Др Драгише Мишовића 245
тел. 032/367-774, 366-094

Наставник српског језика и 
књижевности

са 78% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одгова-
рајуће образовање, и то: А) одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
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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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање,издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2. – да запослени поседује психичку способ-
ност за рад проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документација заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом кандидати достављају шко-
ли најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Др Драгише Мишовића 
245, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном домен-
тацијом у прилогу, неће се разматрати.

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће високо образовање сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним 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 - образов-
но-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 

одговарајућем образовању; 2. потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на 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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,издат 
по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Услов под бројем 2 - да запослени 
поседује психичку способност за рад проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се односи на физич-
ку и здравствену способност кандидата доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs), и документацију кандидати достављају и 
кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом кандидати достављају шко-
ли најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Др Драгише Мишовића 
245, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном домен-
тацијом у прилогу, неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“РАДОСТ”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића бб
тел. 032/322-556

Секретар установе
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће образовање и то; -образовање из 
области правних наука у складу са чл.140 став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања, стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије и 5) да зна српски језик. Кандидат који 
буде изабран дужан је да у року од две године од дана 
заснивања радног односа положи испит за лиценцу за 
секретара. Кандидат који има положен стручни испит за 
секретара, правосудни или стучни испит за запослене у 
органима државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар који се може преу-
зети на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развој. Уз попуњен пријавни 
формулар и кратку биографију, кандидат подноси сле-
дећу документацију, као доказ испуњености услова за 
пријем у радни однос: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ориги-

нал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања - издато након објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверену фотокопију лиценце за секрета-
ра, уверења о положеном стручном испиту за секретара, 
правосудном или стручном испиту за запослене у орга-
нима државне управе или државном стручном испиту 
(уколико кандидат то поседује) и доказ о знању српског 
језика издат од одговарајуће установе ( подноси кан-
дидат који образовање није стекао на српском језику). 
Услов да кандитат поседује психичку способност за рад 
са децом проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност за рад 
са децом прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се поштом на адресу: Предшколска установа 
„Радост” Чачак, Булевар Вука Караџића бб или непо-
средном предајом у просторијама управе (објекат „Сун-
це”), радним даном у времену од 8.00 до 14.00 часова, у 
затвореној коврти са назнаком: „Пријава на конкурс за 
радно место - Секретар установе - не отварати”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове прописане 
чл.139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије и 5) зна српски језик. Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати за радно место спремачица - 
потребно је да поседују минимум основно образовање, 
положен испит из хигијене (минимум): основна знања о 
личној хигијени и мерама заштите од заразних болести у 
складу са важећим прописима.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и кратку биографију, 
кандидат подноси следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса); оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
из чл. 139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старији од 3 месеца од дана 
објављивања конкурса); и - доказ о знању српског јези-
ка, издат од одговарајуће установе, подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом се достављају 
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: Предшколска установа „Моје детињство” 
Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс 
- не отварати”, уз обавезну назнаку за које радно место 
се конкурише.

Сервирка
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове прописане 

Наука и образовање
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чл.139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије и 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати за радно место 
Сервирка- потребно је да поседују средње образовање, 
изузетно основно образовање и радно искуство на тим 
пословима, курс из хигијене / основна знања о личној 
хигијени и мерама заштите од заразних болести у складу 
са важећим прописима.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратку биографију, кан-
дидат подноси следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције из чл.139 
ст.1 тач. 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старији од 3 месеца од дана објављивања 
конкурса); и доказ о знању српског језика, издат од одго-
варајуће установе, подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Предшкол-
ска установа „Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са 
назнаком „Пријава на конкурс - не отварати” уз обавезну 
назнаку за које радно место се конкурише.

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава опште услове прописане чл.139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије и 
5) зна српски језик. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тач. 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати за радно место техничар одржавања одеће - 
потребно је да поседује минимум основно образовање и 
завршен курс из хигијене.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратку биографију, кан-
дидат подноси следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције из чл.139 
ст.1 тач. 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старији од 3 месеца од дана објављивања 
конкурса); и доказ о знању српског језика, издат од одго-
варајуће установе, подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 (осам) дана 

од дана објављивања конкурса, на адресу: Предшкол-
ска установа „Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са 
назнаком „Пријава на конкурс - не отварати” уз обавезну 
назнаку за које радно место се конкурише.

ЈАГОДИНА

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб

тел. 035/8223-214

Наставник предметне наставе - 
музичка култура

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду као и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној 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 на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмета, односно групе пред-
мета, 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. На основу Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из музичке културе може да изводи академски музичар, 
дипломирани музичар музички педагог, дипломирану 
музички педагог, дипломирани музичар композитор, 
дипломирани композитор, дипломирани музичар дири-
гент, дипломиани музичар - музиколог, дипломирани 
музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музи-
чар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, 
дипломирани музичар - соло певач, дипломирани про-
фесор солфеђа и музичке културе, дипломирани етному-
зиколог, дипломирани музичар пијаниста, дипломирани 
музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, 
дипломирани музичар харфиста, дипломирани музичар 
перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, 
дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар 
- виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, 
дипломирани музичар флаутиста, дипломирани музичар 
- обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, дипло-
мирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - 
хорниста, дипломирани музичар трубач, дипломирани 
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубис-
та, професор црквене музике и појања, дипломирани 
музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке 
културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани 
музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску 
област, професор музичког васпитања, дипломирани 
флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, 
појац и диригент хора), професор музичке културе, 
мастер теоретичар уметности - професионални статус 
музички педагог, етномузиколог, музиколог или музич-
ки теоретичар, мастер музички уметник, сви професио-
нални статуси мастер композитор, дипломирани трубач, 
дипломирани клавириста, мастер професор предметне 
наставе претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, у радни однос може бити примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду као и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон 10/19 и 6/20) и Праилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној 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 на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области едагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. На основу Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из немачког језика може да изводи 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 / про-
фил немачки језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм језик, књижевност и култура), 
мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има: психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ надлежне полицијске 
управе да нису осуђивани 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
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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 законом, утврђено дискримина-
торно понашање, доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи), радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) пожељно. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва достављају се у оригиналу или овереној 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 истека рока за пријем пријава. Кандидат који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурс-
на 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 кандидатима 
са листе. Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену 
адресу са назнаком “За конкурс - музичка култура“ и “За 
конкурс - немачки језик” или предати лично. У пријави 
обавезно назначити за које радно место се конкури-
ше. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 035/8223-214. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

Чистачица
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
- основно образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова и то: 1. сведочанство 
о завршеном основном образовању / основној школи 
(оригинал или оверена копија), 2. уверење МУП-а да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци), 3. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), 5. 
доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, 6. кратку 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија у складу са чл. 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати коју буду изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након тога комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговора са њима. У року од 8 дана од обавље-

ног разговора Комисија доноси решење о избору кан-
дидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Телефон за информације: 035/621-308, контакт Јелена 
Марковић Нешић, секретар.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник клавира
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање (дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар 
пијаниста и мастер музички уметник - професионални 
статус-клавириста); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 кривич-
на дела из групе из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
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. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
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. Чланом 140 Закона прописа-
но је да: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог 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; дтудије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и оговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 8 тачка 2.1 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
у основној музичкој школи „Миленко Живковић” бр. 107 
од 16.03.2018. године. Кандидати подносе: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених и 
извод из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а као и да зна српски језик. Осим услова 
из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове и то: да има минимум три године радног 
искуства на пословима радном месту наставника кла-
вира; обавезна писмена препорука претходног посло-
давца; обавезан рад у недељи од 5 радних дана и по 
потреби и више у зависности од ангажовања ученика 
за припреме за такмичење и јавне наступе. Послодавац 
нема обавезу обезбеђења смештаја за кандидате који 
имају пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Пријаве 
се подносе у секретаријату ОМШ „Миленко Живковић” 
Параћин, Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин или се 
шаљу поштом са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 19.02.2020. 
поништава се у целости.

ОШ “БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018- др.закон и 6/2020), и то: 
основно образовање, да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не 
старија од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал са холограмом или оверену фотокопију), 
6. уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђива-
ности, ( не старије од 6 месеци), 7. лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), 8. доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику).

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018, 
11/2019), и то: 1) да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије): 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2 ) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2 ) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
одељка “услови” мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групу предмета; да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, 
бр. 11/12 ,15/13, 2/16,10/16,11/16, 2/17, 3/2017, 13/2018, 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
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ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о сте-
ченом високом образовању, 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старија од 6 
месеци), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
са холограмом или оверену фотокопију), 6. уверење из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци), 7. лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), 8. доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни форму-
лар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на адре-
су: ОШ “Бранко Крсмановић”, 35255 Доња Мутница.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

Наставник фармацеутске групе 
предмета

2 извршиоца

Наставник медицинске групе 
предмета

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице: 
1. које има одговарајуће образовање 1.1 на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а ) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групе пред-
мета, б ) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинује целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука под условом да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет односно групу 
предмета, 1.2 на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1.1. б) мора да има завршене студије другог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета; 2. које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. које није осућивано правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзора на изречену кривичну санкцију 
и за које није утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
које има држављанство Републике Србије; 5. које зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице: 
1. које има завршено основно образовање и васпитање, 
2. које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. које није осући-
вано правноснажном 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзо-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. које има држављанство 
Републике Србије, 5. које зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: 1. кандидати попуњавају пријавни формилар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: 1.1 биографију 
(у којој обавезно наводи да ли су вршили психолошку 
процену способности код надлежне службе за послове 
запошљавања и када су је вршили), 1.2 оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, канди-
дат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија, 1.3 уверење надлежне полицијске управе 
да није правноснажно осуђиван за наведена кривична 
дела и да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење треба да буде издато након распи-
сивања конкурса), 1.4 оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), 1.5 оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, (не старије од шест месеци), 
1.6 доказ да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику), 1.7 лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат, који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду, 2. Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. 3. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама на адре-
су: Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, 35250 
Параћин, са назнаком „За конкурсну комисију”. Ближе 
информације могу се добити на тел. 035/561-697.

КИКИНДА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

“БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник виолине
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и чл. 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС”, бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020). Остали услови прописани су 
чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања; доказ о стеченом образовању (оверена фото-
копија дипломе и додатка дипломи или уверење за 
кандидате којима диплома још није издата, а уколико 
је образовање стечено у иностранству потребно је при-
ложити и одговарајући акт односно решење о призна-
вању дипломе од стране надлежног органа Републике 
Србије); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из педаго-
гије и психологије или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпитања); 

уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног 
органа МУП-а; доказ о знању српског језика - оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или документ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о знању мађарског језика - оригинал или 
оверена фотокопија дипломе, односно сведочанства о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или документ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат још треба да поднесе и 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, биографију и доказе о испуњености 
наведених услова из конкурса.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом о испуњавању наведених услова слати поштом 
на адресу: ШОМОВ „Барток Бела”, 24430 Ада, Трг 
ослобођења 3/а. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе путем телефона: 024/852-515.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „25. МАЈ”
Враниште, Гора

тел. +383/443-917-14

Професор енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са 
чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18 - др. Закон 
10/19), стечене на студијама другог степена (мастерс 
академске студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању, односно образовању стеченом на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири година, по пропису 
који је уређивао високо образовање од 10. септембра 
2005. године. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, број 10/16 и 3/17). Кандидат 
мора да има образовање 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 дисциплина и 
шест бодова у пракси у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник и стручни сарад-
ник који је током студија положио испит и психологије и 
педагогије или стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог Закона. Кандидат треба да поседује: уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење које мора да поседује кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, не старије од шест месеци); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора од најмање од три 
месеца, као и за кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање и давање мита, не старије од шест месеци. 
Уз захтев кандидат треба да достави: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методочких дисциплина, 
односно доказ о положеном стручном испиту - испит о 
лиценци, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од шест месеци). 
Кандидат мора да зна српски језик. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се на адре-
су школе са назнаком „Конкурс за професора енглеског 
језика”. Директор школе ће обавити усмени разговор 
са свим подносиоцима потпуне пријаве. О резултатима 
конкурса кандидати ће бити благовремено обавештени 
од стране управе школе. Рок за пријављивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. За све информације 
може се контактирати телефон +383/443-655-39.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУН ЈАКШИЋ”

Рудник, Бање бб
Србица

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: За професора разредне наставе може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 1. има 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 
став 1. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, по пропису 
који уређује високо образовање или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. држављан-
ство Републике Србије; 4. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. познавање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

Наставник математике
УСЛОВИ: За наставника математике може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 1. има одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 140 став 
1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степе-
на – мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. познавање српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити изете у разматрање. Оверене 
фотокопије докумената не могу бити старије од шест 
месеци од дана подношења пријаве. Уз пријаву на кон-
курс, кандидат подноси: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику); потврду о 
радном искуству; одговарајуће лекарско уверење; доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања; преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), а уколико се на конкурс јави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве са 
кратком биографијом и потребним документима послати 
на адресу: ОШ „Милун Јакшић“, Србица, Рудник-Бање 
бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
имејл-адресу школе: os.milun.jaksic@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА”
Србица, Село Бање, Светог Николе 19

38334 Осојане
тел. 063/8439-304

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) на 
студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, на основним студијама 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1. подтачка (2), горе поменутог члана 
закона, мора да има завршене студије првог степена из 
научне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, може и кандидат са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), на студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог образовања. Кандидати треба и: 
да имају дозволу за рад (лиценцу) васпитача и стручног 
сарадника; да имају дозволу за рад директора - лицен-
цу за директора (кандидат који нема ту лиценцу може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да поседују знање језика на коме се изводи вас-
питно-образовни рад у установи (српски језик); да имају 
најмање 8 година, односно 10 година, за кандидате 
првог степена или вишег образовања, радног искуства у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да поседују психич-
ку и физичку здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да су стекли дозволу за рад (лиценцу) у 
својој струци; да су држављани Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безуслона казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају најмање осам година рада на послови-
ма образовања и васпитања у установи након стеченог 
образовања. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. Кандидати 
су дужни да уз уредно попуњен образац (пријавни фор-
мулар) који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
доставе следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених (у оригиналу и не старији од шест месеци), 
уверење о држављанству (у оригиналу и не старије од 
шест месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту за лиценцу; доказ да кандидат зна 
српски језик (уколико кандидат није завршио образо-
вање на том језику), са писменим доказом о положеном 
стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; биографију са 
краћим освртом на програм рада директора; уверење 
о неосуђиваности за наведена кривична дела, да није 
покренут кривични поступак, нити донета наредба о 
спровођењу истраге, да није подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 
шест месеци); уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од шест месеци); уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван за привред-
ни преступ (не старије од шест месеци); извештај про-
светног саветника о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уко-
лико је кандидат птретходно обављао дужност директо-
ра установе); преглед кретања у служби са биографс-

ким подацима. Кандидат прилаже уверење о положеном 
испиту за директора установе ако га има (фотокопија), 
или најдуже у року од две године од ступања на дуж-
ност. Пријаве са одговарајућом документацијом канди-
дати су дужни да доставе у горе наведеном року, лично 
или путем поште, на следећу адресу: Предшколска уста-
нова „Маја” Србица, Село Бање, Светог Николе 19, 38334 
Осојане, са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон 
за информације: 063/8439-304, секретар установе.

ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ“
Рапча, 38420 Драгаш - Гора

Чистачица
у подручном одељењу Крстац 

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
Републике Србије. Потребна документа се подносе 
Основној школи „9. мај” - Рапча, 38420 Драгаш, Гора. 
Некомплетна документација неће бити узета у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА „УГЉАРЕ‘“
38210 Косово Поље, Угљаре, Кнеза Милоша бб

тел. 038/84-479

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛ: Кандидат треба да испуњава све услове за 
пријем у радни однос из члана 139 став 1, 140, 141, 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). 
У поступку одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, на коју се упућују кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Р.Србије. Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати обавезно подносе сле-
деће доказе да би се пријава сматрала потпуном: доказ о 
одговарајућем образовању - диплома одговарајућег сте-
пена и врсте образовања (лица са звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских студија) - ове-
рена фотокопија, доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања односно доказ о положеном испиту из психоло-
гије и педагогије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу - оверена фотоко-
пија, доказ 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или дацања 
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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - оригинал не старије од шест месеци: уве-
рење о држављанству - оверена фотокопија не старија 
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом - оверена фото-
копија; за лица која нису стекла образовање на српском 
језику доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - ове-
рена фотокопија; биографију. Фотокопије документа-
та морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Доказ да има одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду. Решење 
о избору кандидата доноси се у року од осам дана од 
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дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар са биографијом и конкурсом траженим дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Угљаре“, Кнеза 
Милоша бб, Угљаре, 38210 Косово Поље, са назнаком 
„За конкурс за радни однос“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Достављени подаци обрађиваће 
се, у складу са Законом о заштити података о личности, у 
сврху обраде података у конкурсном поступку.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
38217 Сочаница, Косовско-метохијских бригада 

1
тел./факс. 028/87-064, 86-283

e-mail: osvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал 
или оверену копију сведочанства о завршеној основној 
школи, 2. доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 3. уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), 4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење да 
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал, не старије од 6 месеци), 6. уве-
рење да се против њега не води истрага (оригинал, не 
старије од 6 месеци), 7. попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја.Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу школе. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊA ШКОЛA “НИКОЛА ТЕСЛА“
38218 Лепосавић, Немањина 29/А

1. Наставник хемије

2. Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве предвиђене одредбама члана 139, 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19). Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 

или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага (не старије од 6 месеци), радну биогра-
фију и телефон за контакт. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу 
и овереној копији. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити на 
адресу: Средња школа “Никола Тесла” у Лепосавићу, 
Немањина 29/А, 38218 Лепосавић. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање. Контакт 
телефон школе: 028/83-562.

КРАГУЈЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174

тел. 034/510-149

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање: дипломирани 
економиста; дипломирани економиста смера финан-
сијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломира-
ни економиста за рачуноводство и ревизију; дипломи-
рани економиста у области међународног пословања; 
дипломирани економиста - менаџер у банкарству; мас-
тер економиста, претходно завршене основне академске 
и мастер студије у области економије; држављанство 
Републике Србије; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; диплому о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције МУП-а РС (издат после објављи-
вања конкурса); уверење из надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (издато после 
објављивања конкурса); извод из матичне књиге рође-
них. Сва документа прилажу се у оригиналу или овере-
ном препису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности прибавља кандидат који буде изабран, пре 
закључења о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
траженом документацијом се подносе на адресу школе 
са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник географије

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о осно-
вама 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министартства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: извод из књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију) не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије или психологије); уверење из МУП 
-а из казнене евиденције; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да 
доказ под тачком 4) - образовање из психолошких, педа-
гошких 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. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу или преда-
ти лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на број телефона: 034/6841-402.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Примењена механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из научне области за коју се наставник бира. 
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 
72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о прет-
ходно завршеним нивоима студија, у оригиналу или 
овереној копији; оверену фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; биографију, доказ о педагош-
ком искуству са навођењем послова које је кандидат 
обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену 
педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства, 
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списак стручних и научних радова, као и саме радове, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривична дела у оригиналу или овереној копији, друге 
доказе којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор наставни-
ка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску - CD-у у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање (доступ-
но на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 
6, са назнаком радног места и уже научне области за 
коју се конкурише. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

Наставник текстилне групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- 
др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 1) има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Текстилство и 
кожарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/15, 19/15, 2/17 и 7/17) ; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 лостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривича дела примање или давање мита, 
за кривича дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених - са хологра-
мом; уверење о држављанству Републике Србије – не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће-
високошколске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-
си/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 

формирана одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- 
др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 1) има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, из општеобразовних предмета ,стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 
7/19) као и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) и 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривича дела примање 
или давање мита, за кривича дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених - са холо-
грамом; уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће-
високошколске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-

си/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
тријама школе, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник услуживања са 
практичном наставом

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр.24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- 
др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 1) има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) (1) виши 
стручни радник технологије услуживања; (2) рестора-
тер; (3) менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; (4) 
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
(5) виши стручни радник организатор у угоститељству, 
одсек или смер услуживање; (6) виши стручни радник 
у угоститељству, смер услуживање; (7) виши стручни 
радник организатор пословања у угоститељству, одсек 
услуживање; (8) виши угоститељ; (9) комерцијалист - 
угоститељства; (10) виши стручни радник струка угости-
тељска - занимање комерцијалист угоститељства; (11) 
економист, на одсеку за финансијско пословање пре-
дузећа; (12) менаџер хотелијерства, смер ресторатер-
ство; (13) виши стручни радник у угоститељству, одсек 
услуживање; (14) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство; (15) економиста за туризам и угости-
тељство; (16) економиста за туризам и угоститељство 
смер услуживања; (17) економиста за туризам и угос-
титељство, смер ресторатерство - услуживање; (18) 
економиста - менаџер за туризам и угоститељство; (19) 
струковни економиста на студијском програму - тури-
зам и угоститељство; (20) економиста за менаџмент, на 
смеру туризам и угоститељство; (21) струковни менаџер 
ресторатерства из области менаџмента и бизниса; 
(22) струковни менаџер хотелијерства; (23) струковни 
менаџер за туризам и угоститељство из области еко-
номских наука; (24) струковни економиста за туризам 
и угоститељство; (25) струковни менаџер из области 
менаџмента и бизниса; (26) дипломирани економис-
та - менаџер за туризам; (27) дипломирани економис-
та - менаџер туризма; (28) дипломирани економиста - 
менаџер за туризам, на смеру Туристички менаџмент, 
ако су изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; (29) дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су 
изучавани наставни садржаји из области предмета; 
(30) дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
ако су на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета. (31) дипло-
мирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су 
на основним академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (32) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство или Еконо-
мија, модул менаџмент у туризму; (33) мастер менаџер, 
претходно завршене основне студије на студијском про-
граму Менаџер у хотелијерству;(34) виши стручни рад-
ник, струке угоститељско-туристичке, занимање услу-

Наука и образовање
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живање. Лице које се пријави на конкурс мора имати 
претходно стечено средње образовање за образовни 
профил: конобар, техничар услуживања или угости-
тељски техничар. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
лостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вича дела примање или давање мита, за кривича дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању(-
диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених - са холо-
грамом; уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-
си/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”.

Техничар инвестиционог/техничког 
одржавања, одржавања уређаја и 

опреме
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава следеће услове: 
да има средње образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривича дела примање или давање мита, 
за кривича дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених - са холо-
грамом; уверење о држављанству Р. Србије - не старије 
од6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о испуњености услова да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотоко-
пије. Конкурс спроводи конкурсна комисија формирана 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способности ( у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где 
је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, 
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”.
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УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и услове предвиђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова ТУШ „Тоза Драговић” Кра-
гујевац. Такође, за пријем у радни однос сваки од кан-
дидата мора испуњавати следеће услове: да има одго-
варајуће образовање ( основно образовање); доказ да 
има психичку, физичку и зравствену способност за рад 
са децом и ученицима - прибавља се пре закључења 
уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије, извод 

из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о 
држављанству- оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља послодавцу. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандида који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору 
у року од 8 дана од дана достављања решења. Директор 
одлучује о жалби у року од 8 дана од дана подношења. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе непосредно у секре-
таријату школе или препорученом поштом на адресу: 
ТУШ „Тоза Драговић”, Саве Ковачевића 25, 34000 Кра-
гујевац. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 034/6333-237.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ” КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
тел. 034/370-205

Конкурс објављен 26.02.2020. године у публикацији 
“Послови” бр. 870 поништава се за радно место: настав-
ник вежби и практичне наставе у блоку за лабора-
торијске техничаре, са непуним радним временом за 
83,15% радног времена. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник српског језика и 
књижевности

са непуним радним временом 72%

УСЛОВИ: кандидат морају да испуњавају услове из чла-
на 139и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних настаника у гимназији и Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова. Такође у радни однос 
кандидати морају испуњавати следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
2. доказ да има психичку, физичку и зравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - прибавља се пре 
закључења уговора о раду.; 3.да није осуђиван правнос-
нажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
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из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) 
оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; радну биографију. Кандидат (учесник кон-
курса за пријем у радни однос) - попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају послодавцу. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандида који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Директор одлучује о жалби у року од 
8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе непосредно у секретаријат школе или препору-
ченом поштом на адресу: Прва крагујевачка гимназија, 
Даничићева 1, 34000 Крагујевац. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 034/335-506.

ОШ “ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7

тел. 034/6711-818

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике

Наставник физичког

Наставник техничког
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника за рад у основној школи („Сл. 

гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. годи-
не): на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије); студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријемни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном; диплому одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (оверену фотокопију да није старија од 6 месеци 
); кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци); уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, односно доказ о положеном испиту из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висикошколске 
установе за радно место (оригинал или оверена фотоко-
пија) - прилажу само кандидати за наставнике. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава 
и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 
и 10/19); да има основно образовање/основну школу; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 

на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оригинал или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија да није старија 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни форму-
лар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс 
за _______”. Контакт телефон: 034/6711-818

КРАЉЕВО

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Годачица

тел. 036/5877-110

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих 
услова за заснивање радног односа из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 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 и услове у складу са чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) и да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016). Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал или 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из става 1 овог члана, 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; 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику) у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; уверење 
да кандидат 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 

Наука и образовање
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за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказује се изводом из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Поред општих услова 
за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 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 и услове у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге, са холограмом; оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 
139 став 1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, основно образовање (основна шко-
ла); доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да кандидат зна српски резик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао основно, средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће школске установе); доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; уверење 
да кандидат 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказује се изводом из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са важећим, однос-
но уредно овереним фотокопијама потребних доку-
мената је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се разматрати. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе или 
лично у секретаријат школе у времену од 09.00 до 12.00 
часова, сваког радног дана. За сва додатна обавештења 
обратити се на број телефона: 036/5877-110.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чејке 18

Кувар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18) и Правилником 
о организацији и систематизацији радних места Угости-
тељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка 
Бања и то: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обаровно-вас-
питни рад, да има одговарајуће образовање и то стече-
ни 3, 4 или 5 ниво НОКС-а, образовни профил: кувар, 
кулинарски техничар, кувар специјалиста. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који могу преузети на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни 
формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
му или уверење као доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, извод из казнене евиденције (КЕ) као доказ 
да кандидат 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику. Докази се подносе у оригина-
лу или овереној фотокопији. Докази који су приложени 
уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати на адресу: Хероја Чајке 
18, 36210 Врњачка Бања, или предати лично у Секрета-
ријат школе. Решење о избору кандидата  биће доне-
то у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чејке 18

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18) и Правилником 
о организацији и систематизацији радних места Угос-
титељско-туристичке школе са домом ученика Врњач-
ка Бања и то: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, да има одговарајуће обра-
зовање и то стечен 1. ниво НОКС-а. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који могу преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), сведочанство 
или уверење као доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању, извод из казнене евиденције (КЕ) као доказ 
да кандидат 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику. Докази се подносе у оригина-
лу или овереној фотокопији. Докази који су приложени 
уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати на адресу: Хероја Чајке 
18, 36210 Врњачка Бања или предати лично у Секрета-
ријат школе. Решење о избору кандидата биће донето у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА  СА ДОМОМ УЧЕНИКА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чејке 18

Наставник куварства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. глас-
ник - Просветни гласник” бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 
2/17 и 13/18) и Правилником о организацији и система-
тизацији радних места Угоститељско-туристичке школе 
са домом ученика Врњачка Бања и то: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има психич-
ку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има одговарајуће образовање 
и то: 1. образовање у складу са одредбама члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања,  
а у погледу степена и врсте образовања да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

Наука и образовање
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наставника у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам, 2. у складу са чланом 
142 став 1, 2. и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања обавезно образовање из члана 140 
овог закона је образовање 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 дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је оба-
везан 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, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1 
овог члана закона, зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који могу преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); диплому као 
доказ о одговарајућем образовању; извод из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискриминаторно понашање. Уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Докази се подносе у оригиналу 
или овереној фотокопији. Докази који су приложени 
уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана оглашавања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати на адресу: Хероја Чајке 
18, 36210 Врњачка Бања или доставити лично у Секре-
таријат школе. Решење о избору кандидата биће доне-
то у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) и Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места Гимназије Врњачка Бања и то: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, да има одговарајуће образовање и то стечен 1. 
ниво НОКС-а. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који могу преузети на званичној интернет страници 

Министарства. Уз попуњен пријавни формулар кандида-
ти треба да приложе следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), сведочанство или уверење 
као доказ о стеченом одговарајућем образовању, извод 
из казнене евиденције (КЕ) као доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о познавању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику. Докази се подносе у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву 
не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
за учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се предају 
лично у секретаријату школе или путем поште на адресу 
школе: Гимназија Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 36210 
Врњачка Бања. Решење о избору кандидата биће доне-
то у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ОШ „МЛАДОСТ“
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-885

1. Мајстор одржавања/домар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24. Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 , 32/13, 75/14,13/2017-одлука 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у 
складу са чланом 139  Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018- др.закони и 10/19) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 33. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Основне школе „Мла-
дост” Врњци број 230 од 22.03.2018. године. Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
са холограмом; оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из члана 33. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова Основне 
школе „Младост” Врњци број 230 од 22.03.2018. године 
који прописује за обављање ових послова средње обра-
зовање тј. IV степен стручне спреме. У складу са чланом 
33 напред наведеног правилника потребно је испуња-
вати додатне услове, и то: положен стручни испит за 
рад са судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници). Стручни испит мајстор одр-
жавања/домар је дужан да положи у року од две године 
од заснивања радног односа. Доказ о испуњености усло-
ва из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама сите-
ма образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 

интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у складу са чланом 154. став 2. 
Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докумената 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се 
разматрати. комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
кандидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве на са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе: Основна школа „Мла-
дост”, 36217 Врњци, Железничка 26. Сва обавештења на 
телефон: 036/631-885.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Чистач
у матичној школи у Великој Дренови

Чистач
у издвојеном одељењу у Страгарима

УСЛОВИ: 1. завршена основна школа; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да кандидат 
има држављанство Републике Србије; 5. да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а уз одштам-
пан пријавни формулар достављају: оверену фотокопију 
дипломе или сведочанства; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, који су издати у 
последњих шест месеци или имају трајно важење; уве-
рење надлежне полицијске управе о неосуђиваности, у 
смислу тачке 3 овог конкурса; кретку биографију. Прија-
ве са доказима слати на горенаведену адресу, са назна-
ком “За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

ОШ “ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН”
37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Бовну

Правни, кадровски и 
административни референт

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2912, 15/2013, 2/2016, 

Наука и образовање
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2/2017); за референта за правне, адм. и финанс. послове: 
четврти степен стручне спреме; знање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; држављан-
ство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на зва-
ничној страни Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја доставити: оверен препис или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне рођених и уверење о држављанству РС не старије 
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности (издаје МУП); 
лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати који буду ушли у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима код надлежне служ-
бе за запошљавање.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна - Општина Брус

тел. 037/832-114

Наставник резредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Стројинци

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће образо-
вање: одговарајући степен стручне спреме одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли и члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
за која 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, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су 
држављани Републике Србије; 5) да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1. обавезан је 
да стекне ово образовање у року од једне године, а нај-
више две године ода дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) - доказују се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. 
пријавни формулар који попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који штампа и исти прилаже са документа-
цијом, 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 

стеченој стручној спреми; 3. уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију, 4. уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђи-
ваности кандидата, оригинал, 5. потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош

тел. 037/655-335

1) Педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника 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); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, накнад-
но - пре закључења уговора; потврда да кандидат 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, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; из 
казнене евиденције при надлежној полицијској управи 
МУП-а не старије од шест месеци; уверење о држављан-
ству; знање српског језика. Кандидати треба да испуња-
вају услове из члана 139. и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 и 10/19) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника  у основној шко-
ли (“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). Кандидати подносе одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против 
кандидата не води поступак не старији од шест месеци, 
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 
1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
поштом или лично на наведену адресу.

2) Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање. Кандидати треба 
да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника 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); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, накнад-
но - пре закључења уговора; потврда да кандидат 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, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 понашање; 
из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а, не старије од шест месеци; уверење о 
држављанству; знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника 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). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против 
кандидата не води поступак не старији од шест месеци, 
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 
1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
поштом или лично на наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208

Наставник математике

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: За наставника: одговарајуће образовање сход-
но Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у гимназији и члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и лиценца 
за рад а за чистачицу/ча основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да је држављанин Србије; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, при-
мање или давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, правног саобраћаја 
и човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање.

ОСТАЛО: Потребна документација: одштампан пријавни 
формулар који је кандидат попунио на званичној интер-
нет страници Министарства; диплома (оверена копија); 
за наставника доказ о положеном испиту за лиценцу 
(оверена копија); уверење о држављанству; извод из 
књиге рођених; извод из казнене евиденције полиције 
(узима се у МУП-у).

ОШ “НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос може да 
буде примљено лице које испуњава и услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, као 
и Правилника о организацији и систематизацији послова 
бр.2485 од 02.09.2019.године: да кандидат има одгова-
рајуће високо образовање у области економских наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
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ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; да има држављанство РС; да зна српски језик 
(односи се на кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику) и да има 5 година радног искуства на 
овим пословима.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном - CV; оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверена фотокопија 
да није старија од 6 месеци); кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал или оверена копија да није старије од 6 месеци) 
из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да није 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду и потврду о радном искуству.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава 
и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 
и 10/19); да има основно образовање/основну школу; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија да није старија 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом траже-
не доказе о испуњавању услова доставити на наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИОДРАГ 
ЧАЈЕТИНАЦ - ЧАЈКА“

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Осаоници

Референт за финансијско-
административне послове

Чистачица
УСЛОВИ: а). одговарајуће образовање: за радно место 
маставника разредне наставе у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/2018-др. Зако-
ни,10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16 и 11/16); за радно место референта за финан-
сијско-административне послове средња стручна спрема 
(IV степен стручне спреме-економске струке, туристичке 
струке, гимназија); за радно место чистачице завршена 
основна школа; б) да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за дела из члана 139 став 1. тачка 3.Зако-
на о основама система образовања и васпитања; в) да 
је држављанин Републике Србије; г) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете и одштампан 
доставља школи, кандидат треба да приложиоригинал 
или оверену копију: дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверења о држављанству, извода из матичне књи-
ге рођених, уверења из казнене евиденције. Кандидат 
који има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина доставља одговарајућу потвр-
ду/уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о положеном стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина је обавезан да га 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 настав-
ник који је у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит однос-
но испит за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина; кратку биогра-
фију. Доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања 
конкурса. Пријаве достављати на горе наведене адресу 
лично или поштом.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 5

тел. 037/447-300, 447-301

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 - др.закони, 10/19 и 
6/20), односно високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 

предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, у складу са чланом 142. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Кандидат 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 образовање из члана 142. 
став 1. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142.
став 1 овог Закона обавезан је да стекне ово образовање 
у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС“, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Послове наставни-
ка разредне наставе могу да обављају лица у складу са 
Правилником о степену у врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 1) професор разредне наста-
ве, 2) професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - 
мастер, 6) професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: послове наставника немачког језика могу 
да обављају лица у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); професор, 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), 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник математике
УСЛОВИ: послове наставника математике могу да 
обављају лица у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
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мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике-мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механи-
чар, мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области матема-
тике или примењене математике (са положеним испи-
том из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике.

Чистачица
УСЛОВИ: послове чистачице могу да обављају лица са 
завршеном основном школом (оригинал или оверена 
фотокопија сведочаства или или уверење о завршеном 
основном образовању).

ОСТАЛО: на основу члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 
27/18 - др.закона, 10/19 и 6/20) у радни однос може бити 
примљено лице под условима пропписаним законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
високом образовању), 2) има психичу, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; (оригинал или оверену фотокопију издату од 
надлежног МУП-а); 4) има држављанство Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије); 5) зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом 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. 6) Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Напомена: Уз пријаву на конкурс обавезно доставити 
адресу и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставља-
ти на наведену адресу, лично или поштом.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66

Мудраковац
тел. 037/3421-521

1. Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, за рад у подручном одељењу у 
Станцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140 
и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018-други зако-

ни,10/19 и 6/20): професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер;- професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу; 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, у складу са чланом 142. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 
142. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 
142.став 1. обавезан је да стекне ово образовање у року 
од једне године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

2. Чистачица
УСЛОВИ: да има основно образовање, према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова ОШ ”Јован 
Јовановић Змај” Крушевац, бр. 695 од 16.08.2019. годи-
не.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Документација коју кан-
дидати 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 фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном високом образовању (за 
радно место наставника разредне наставе); оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства или уверења о 
завршеном основном образовању (за радно место чис-
тачице); уверење о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију; уверење Министарства унутрашњих 
послова; надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; потврда 
одговарајуће установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Напомена: Уз пријаву на 
конкурс обавезно доставити адресу и контакт телефон. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве достављати на наведену адресу, 
лично или поштом.

ОШ “СВЕТИ САВА”
37208 Читлук, Цара Лазара 491а

тел. 037/692-695

Наставник српског језика и 
књижевности

за 94,44% радног времена, за рад у 
подручном одељењу у Глободеру

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гл. РС” бр.88/2017 и 27/2018-други закони, 10/19 и 
6/20): професор српског језика и књижевности; профе-
сор српског језика и књижевности са општом лингвисти-
ком; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенс-
ким језицима; дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима; профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор српскохрватског јези-
ка и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским 
језицима; професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност; професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком;- дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине; професор српс-
ког језика и српске књижевности; дипломирани компа-
ратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност; Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности), професор српскохрватског језика и 
књижевности; мастер филолог из области филолошких 
наука; професор југословенске књижевности и српског 
језика; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика.

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, за рад у подручном одељењу у 
Мачковцу

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, за рад у подручном одељењу у 
Вучаку

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-други закони, 
10/19 и 6/20): професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 Европс-
ким системом преноса бодова, у складу са чланом 142. 
став 1. Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 142. став 1. Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања, а кандидат који нема образовање 
из члана 142. став 1. обавезан је да стекне ово обра-
зовање у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Документа-
ција коју кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном високом образо-
вању; уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење Министарства унутрашњих 
послова - надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван (оригинал или оверену фотокопију); потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (достављају само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима кандидат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: Уз пријаву на конкурс 
обавезно доставити адресу и контакт телефон. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БЛАЖЕВО
37226 Блажево, Брус

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Помоћни радник
2 извршиоца

Помоћни радник - ложач
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24. Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано Законом и Пра-
вилником којим се прописује степен и врста образовања 
наставника и стручног сарадника у основној школи; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Р.Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
изнад наведених услова и то из тачака 1, 3-5 су саставни 
део пријаве из огласа тј. конкурса, а доказ за тачку 2) 
прибавља се пре закључења уговора.

ОСТАЛО: наставник у складу са чл.140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 

предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) 
одељка ОСТАЛО мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на, студијама у трајању од три године или вишем обра-
зовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију (поред горе наведене документације и извод из 
матичне књиге рођених), у овереној копији, заједнио са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се не враћају 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.Пријаве слати на адресу школе.

ОШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика, Станислава Биничког бб

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Шанац

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Кукљин

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање (чл. 140 
и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, ”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. 
закон и 10/19): стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, према прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњавају услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/2019), и то следеће врсте образовања: 1) професор 
разредне наставе, 2) професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, 3) професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломира-
ни учитељ - мастер. Кандидати поред наведеног треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19): 1) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 2) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик  (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; 

уверење о држављанству (оргинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима који врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају лично или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 
Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос 
може да буде примљено лице које има IV степен струч-
не спреме стечен завршетком средње школе економске, 
правне, техничке струке или гимназије; да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик (односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријемни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је да достави школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном - CV; оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме ; уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима који врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 
од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
лично или поштом, на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава 
и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 
и 10/19); да има основно образовање/основну школу; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 

Наука и образовање
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са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар (са званичне 
интернет странице), потребно је доставити школи: рад-
ну и личну биографију са адресом и контакт телефоном 
- CV; оригинал или оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи (оригинал или оверена фото-
копија ); уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци) из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају лично или поштом, на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МЛАДОСТ”

16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: које има образовање пропи-
сано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања, за васпитача или стручног сарад-
ника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања, поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање 
дискриминаторнот понашања, утврђеног у скаладу са 
законом; најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање члана 140 став 3 овог закона за васпита-
ча, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у дечјем вртићу 
на пословима васпитања и образовања након стеченог 

одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети и разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству); лекарско уверење о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом, пре 
закључивања уговора о раду (не старије од 6 месеци); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
и образовања и васпитања; потврду о радном стажу у 
области васпитања и образовања; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби. Пријаве са потреб-
ном докуметацијом подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава за конкурс за избор директора“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ” 

16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и према Правилнику 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, 11/2019 и 6/2020); 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања 
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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају 
се докази о испуњености услова - оригинал или овере-
на фотокопија дипломе или уверења о дипломирању 
ако није издата диплома; оригинал уверење из казне-
не евиденције МУП-а о неосуђиваности - не старије од 
6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених; да је 
диплома или уверење издато на српском језику - знање 
српског језика кандидат доказује дипломом или уве-
рењем о стеченом образовању. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/218 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020); основно образовање 
и васпитање. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење да кандидат 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за која није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 

оверена фотокопија); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), оригинал уверење из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности - не ста-
рије од шест месеци. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе препорученом 
поштом или лично у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Непоптуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. Решење о избору кандидата по 
обављеном конкурсу у публикацији “Послови”, донеће 
се у складу са чланом 154. Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Сва додатна обавештења 
могу се добити путем телефона: 016/222-725, од 8 до 
14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 

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

Наставник енглеског језика
са 28,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства ради неге детета, 

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 ЗОСОВ-а 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18). Посебни услови: 
врста и степен стручне спреме за радно место наставник 
енглеског језика за које је расписан конкурс, прописани 
су Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 13/18). Пријавни формулар за учешће 
на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, попуњава га, и зајед-
но 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 испуња-
вању 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 ста-
рије од шест месеци); уверење да лице није осуђивано 
за дела прописана чланом 139 став 1. тачка 3) ЗОСОВ-а 
(издаје надлежни МУП РС); доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику; лекарско уверење (не старије од 6 месе-
ци) подноси кандидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија ориги-
налног документа која се оверава код јавног бележника. 
Неоверене фотокопије докумената сматраће се непотпу-
ном документацијом и по истој се неће поступати. Благо-
временом пријавом сматраће се она пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава услове означене у 
конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати ће бити писмено обавештени 
о одлуци конкурсне комисије у законом предвиђеном 
року. Ближа обевештења у вези са расписаним конкур-
сом се могу добити лично у секретаријату школе или на 
телефон: 016/785-234, сваког радног дана од 8 до 12 
часова.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стијана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Радни однос на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана - до повратка са 
функције. 1. за наставника економске групе предмета, 
одговарајуће образовање које подразумева: одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, у складу са Правилником о врсти стручне спремена 
ставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правоснажном прсудом 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 примања ита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 су сатавни део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и одштам-
паног заједно са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставе установи. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити преко теле-
фона: 016/821-162. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидат треба да достави: диплому о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, 
биографију са кретањем у служби. Знање српског јези-
ка кандидат доказује дипломом о стеченом образовању. 
Уверење о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат прибавља од службе 
медицине рада пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ 
и у публикацији „Послови”. Документација се подноси 
у оригиналу или у овереној копији (овера код јавног 
бележника). Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе са назнаком “За конкурс”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65

тел. 016/223-430

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. 
став 1. Закона о раду (“Сл. 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 
мора да испуњава и посебне услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), 
и то: да има одговарајуће образовање за рад на радном 
месту чистачице - завршена основна школа; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад учени-
цима; да није правоснажном пресудом осуђивано 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 родос-
крвнуће, 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: кратку биографију, 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену копију, не старије од 6 месеци), доказ 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију). Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњен 
пријавни формулар са траженом документацијом дос-
тављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе, са назнаком “за конкурс” 
или лично доставити управи школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
ученицима. Решење о избору кандидата по објављеном 
конкурсу донеће се у складу са чланом 154. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавештени на бројеве контакт телефона које 
су навели у својим пријавама. Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона: 016/223-430.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

15300 Лозница, Гимназијска 5 

Оглас објављен 04.12.2019. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: наставник ита-
лијанског језика, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана, са нормом од 22% радног 
времена.

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића 1

тел. 015/878-740

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019) и услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме за настав-
нике и стручне сараднике у основној школи.

Наставник техничког и 
информатичког образовања

за 80% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр10/2019) и услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме за настав-
нике и стручне сараднике у основној школи.

Наставник српског језика
за 78% норме, за рад у издвојеном 

одељењу у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019) и услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме за настав-
нике и стручне сараднике у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење, уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело давања или примања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених мећународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање, као ни неоверене фотокопије докумената, 
односно оригинали старији од шест месеци. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања.

НИШ

МАШИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Шумадијска 1а

Наставник предмета Пројектовање 
технолошких система

УСЛОВИ: послове радног места на основу чл. 3. т. 7. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019-
исп и 9/2019) може да изводи:(1) дипломирани машин-
ски инжењер; (2) дипломирани инжењер машинства;(3) 
професор машинства; (4) дипломирани инжењер за раз-
вој машинске струке; (5) мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинског инжењерства. 
Поред услова у погледу образовања кандидат: треба 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана расписивања конкурса. Уз пријаву (попуњен фор-
мулар за пријем у радни однос доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја) кандидати су дужни да поднесу ори-
гинал или оверену фотокопију следеће документације: 
дипломе о стеченом образовању, уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, односно венча-
них, уверење полицијске управе из казнене евиденције. 
Доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који нису стекли образовање на српском језику. Доку-
ментација односно овера на фотокопијама документа-
ције не сме да буде старија од шест месеци. Школа у 
законском року организује психолошку процену канди-
дата. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: 
Машинска школа, Ниш, Шумадијска 1а. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

предмет солфеђо
са 95% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: а) Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 
даље: Закон) и члана 2. став 1. тачка 25) и 26) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основ-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 7504.03.2020. |  Број 871 |   

ној музичкој школи, „Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: (1) 
дипломирани музички педагог; (2) дипломирани музи-
чар, усмерење музички педагог; (3) професор солфеђа; 
(4) професор солфеђа и музичке културе; (5) дипломи-
рани музичар - педагог; (6) мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус - музички педагог; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; ц) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, противправног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; д) да има држављанство 
Републике Србије; е) да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који се може преузе-
ти са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњени 
пријавни формулар прилажу и: потписану биографију 
кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/ове-
рена копија уверења о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се 
доставља само уколико образовање није стечено на срп-
ском језику. Фотокопије докумената која нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на 
адресу: Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све иформа-
ције на тел. 018/524-464.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

предмет теорија музике
са 5% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: а) Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 
даље: Закон) и члана 2. став 1. тачка 25) и 26) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”), бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то. 
(1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог, 
композитор или етномузиколог; (2) академски музичар 
- композитор; (3) професор солфеђа и музичке култу-
ре; (4) професор солфеђа; (5) дипломирани музички 
педагог; (6) дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе; (7) дипломирани композитор; (8) дипломирани 
диригент; (9) дипломирани музиколог; (10) дипломира-
ни етномузиколог; (11) дипломирани музичар - педагог; 
(12) мастер теоретичар уметности, професионални ста-
тус: музички педагог, музички теоретичар или етному-
зиколог; (13) мастер музички уметник, професионални 
статус - диригент; (14) мастер композитор; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; ц) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, противправног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; д) да има држављанство 
Републике Србије; е) да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар, који се може преузе-
ти са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњени 
пријавни формулар прилажу и: потписану биографију 
кандидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења о 

држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/ове-
рена копија уверења о неосуђиваности (уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се 
доставља само уколико образовање није стечено на срп-
ском језику. Фотокопије докумената која нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на 
адресу: Музичка школа Ниш, Првомајска 6. Све иформа-
ције на тел. 018/524-464.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ”

18000 Ниш
Павла Софрића 30

Радник за рад на пословима 
чистачице у школи

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
послове чистачице у школи може да обавља лице са 
нижом стручном спремом ( основно образовање и вас-
питање); 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; Уз пријавни фор-
мулар који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, ( попунити 
и одштампати), кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију: личне карте, дипломе, уврење о држављан-
ству и Извод матичне књиге рођених и кратку биогра-
фију. Лекарско уверње и уверење о некажњавању 
подноси кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора о раду. Пријаву са доказима доставити на адре-
су: Основна школа „Др Зоран Ђинђић”, Павла Софрића 
30, 18116 Ниш. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања.

Радник за рад на пословима домара-
мајстора одржавања у школи

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
послове домара-мајстора одржавања у школи, може 
да обавља лице са средњом стручном спремом III, IV 
и V степеном стручне спреме, одговарајуће техничке 
струке. 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; Уз пријавни фор-
мулар који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, ( попунити 
и одштампати), кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију: личне карте, дипломе, уврење о држављан-
ству и извод матичне књиге рођених и кратку биогра-
фију. Лекарско уверње и уверење о некажњавању 
подноси кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора о раду. Пријаву са доказима доставити на адре-
су: Основна школа „Др Зоран Ђинђић”, Павла Софрића 
30, 18116 Ниш. Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 
Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник историје
са 80% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутне запослене са 
боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019): 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије. Кандидат уз пријавни формулар треба да дос-
тави: диплому о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверену копију); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима кандидат доставља по пријему у радни однос. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Врста образо-
вања: (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломирани мате-
матичар - информатичар; (6) дипломирани математичар 
- професор математике; (7) дипломирани математичар 
за математику економије; (8) професор математике и 
рачунарства; (9) дипломирани математичар - астроном; 
(10) дипломирани математичар - теоријска математика; 
(11) дипломирани математичар - примењена математи-
ка; (12) дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом основи геометрије); (13) дипломирани 
информатичар; (14) дипломирани професор математи-
ке - мастер; (15) дипломирани математичар - мастер; 
(16) дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); (17) професор 
математике - теоријско усмерење; (18) професор мате-
матике - теоријски смер; (19) мастер математичар; (20) 
мастер професор математике; (21) дипломирани профе-
сор математике и рачунарства - мастер из области мате-
матичких наука. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). Кандида-
ти су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на 

Наука и образовање
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званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење о 
неосуђиваности издато у МУП-у (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију). Кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад. Изјаву сагласности да школа може да дос-
тави податке о личности Националној служби за запо-
шљавање ради психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Вршиће се психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стан-
дарнизованих поступака. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Гимназија „Бора Станковић”, Вожда Карађорђа 27, 
Ниш или предати непосредно у сектретаријату школе, у 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

Чистач просторија
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање - основно образовање, 1 степен; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење о 
неосуђиваности издато у МУП-у (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад; изјаву сагласности да школа може да дос-
тави податке о личности Националној служби за запо-
шљавање ради психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Вршиће се психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дарнизованих поступака. Пријаве слати на адресу шко-
ле, Гимназија „Бора Станковић”, Вожда Карађорђа 27, 
Ниш или предати непосредно у сектретаријату школе, у 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Рутевцу

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
- основно образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 познаје 
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ 
су у обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Предата конкурсна документација 
се не враћа. Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Јован 
Јовановић Змај”, Трг рудара бб, 18226 Алексиначки Руд-
ник. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
1. пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 2. оверену фотоко-
пију сведочанстава о завршеном основном образовању; 
3. уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду; 4. уверење да нису осуђивани правоснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5.уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 6. извод из матичне књиге рођених; 7. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, подноси доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће школске установе. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Проверу психофизичке способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служба 
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључивања уго-
вора о раду.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Рутевцу

УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“. 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти 
образовања 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, 11/19); 2) да кандидат 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 познаје 
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ 
су у обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Предата конкурсна документација 
се не враћа. Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Јован 
Јовановић Змај”, Трг рудара бб, 18226 Алексиначки Руд-
ник. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
1. пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвет, науке и технолошког развоја 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 2. оверену фото-
копију дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 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, 11/19); 
3. доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља се у року од једне, 

а највише две године од дана пријема у радни однос 
као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потвр-
да високошколске установе о броју бодова или доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије. 4. уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; 5. уверење 
да кандидати нису осуђивани 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 7. извод из матичне књиге рођених; 8. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, , подноси доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће школске установе. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Проверу психофизичке способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс и који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључивања уго-
вора о раду.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Вукашиновцу

УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, 88/17, 27/18) и Правилником о степену и врсти 
образовања 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, 11/19); 2) да кандидат 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 познаје језик на коме се обавља васпитно-обра-
зовни рад (доказ су у обавези да доставе само они кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурс-
на документација се не враћа. Пријаву слати на адресу 
школе: ОШ „Јован Јовановић Змај”, Трг рудара бб, 18226 
Алексиначки Рудник. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: 1. пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвет, науке и тех-
нолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 2. 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (Сл.гласник РС 88/17, 27/18, 10/19) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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, 
11/19); 3. доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (доставља се у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос као услов за полагање испита за лиценцу) и 
то: потврда високошколске установе о броју бодова или 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије. 4. уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 5. уверење 
да кандидати нису осуђивани 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 малолетног 

Наука и образовање
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лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 7. извод из матичне књиге рођених; 8. Уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, подноси доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће школске установе. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Проверу психофизичке способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на кон-
курс и који уђу у ужи избор вршиће Национална служба 
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Уверење о здравственој способности дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључивања уго-
вора о раду.

НОВИ ПАЗАР

ОШ “РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Наставника босанског језика и 
српског као нематерњег језика

на одређено радно време, до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета, односно до 
30.11.2021. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/, 
18 - и др. Заклони, 10/19, 6/2020) које је стекао на: 1. 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2. на 
основним студијама у тајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 
да има обавезно образовање у складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом 
доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је 
поднети следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (диплома оригинал или оверена 
копија или уверење уколико није издата диплома); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старији од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 

месеци); доказ о знању српског језика и језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској 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 (кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из наведених дисциплина и 
потребно је да приложи доказ о томе); образовање је 
наставник, стручни сарадник обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос као услов за полагање испита за лиценцу - ориги-
нал или оверена копија. Кандидат је дужан да попуни 
формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достави школи на горе наведену адресу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Пушкинова 28

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену 
образовања 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 11/19) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у настави, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; за кандидате са положеним струч-
ним испитом или лиценцом за наставника сматра се да 
има наведено образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар треба приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
кратку биографију; потврду високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких 

и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверену копију 
уверења о стручном испиту или положеној лиценци за 
наставника; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из матичних 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика као и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кан-
дидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне докумен-
тације, као и фотокопије докумената које нису овере-
не, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Соња 
Маринковић“, Пушкинова 28, Нови Сад, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос _____ (навести радно 
место)“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе радним данима од 9 до 13 часова, 
лично или путем телефона: 021/6364-787.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену 
образовања 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 11/19) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у настави, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. За кандидате са положеним струч-
ним испитом или лиценцом за наставника сматра се да 
има наведено образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
крвнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
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документацију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар треба приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
кратку биографију; потврду високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са 
Европским системом преноса бодова или оверену копију 
уверења о стручном испиту или положеној лиценци за 
наставника; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из матичних 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности - уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика као и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кан-
дидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне докумен-
тације, као и фотокопије докумената које нису овере-
не, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Соња 
Маринковић”, Пушкинова 28, Нови Сад, са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос _____ (навести радно 
место)“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним данима од 9 до 13 часова, 
лично или путем телефона: 021/6364-787.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.закон, 
10/19 и 6/20), и то: да је стекао одговарајуће образо-
вање: 1) завршена најмање основна школа; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са попуње-
ним и одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар треба прило-
жити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; кратку биографију; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичних књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); уверење из основног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак за кривична дела 
за која 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 

кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације, као и фото-
копије докумената које нису оверене, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Соња Маринковић”, Пушкинова 
28, Нови Сад, са назнаком „За конкурс за пријем у радни 
однос ____ (навести радно место)“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе радним 
данима од 9 до 13 часова, лично или путем телефона: 
021/6364-787.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20) и то да је стекао одговарајуће средње образо-
вање: 1) и то машинске или електротехничке струке; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно- васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са попуње-
ним и одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар треба прило-
жити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; кратку биографију; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичних књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); уверење из основног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак за кривична дела 
за која 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве без потребне документације, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Соња Маринковић”, 
Пушкинова 28, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос _____ (навести радно место)“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе радним данима од 9 до 13 часова, лично или 
путем телефона: 021/6364-787.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ХИПОКРАТ” 
21000 Нови Сад

Дечанска 9
e-mail: office@medicinskaskola.rs

Секретар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник; возачка 
дозвола Б категорије. Пробни рад 3 месеца. Јављање 
кандидата на горе наведени мејл. Рок за пријаву до 
06.03.2020.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

тел./факс: 021/771-224, 771-207

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то, да: 1. има одговарајуће образовање: 
основно образовање; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 
3), 4)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурса, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: доказ да поседује одговарајуће образовање: ове-
рену фотокопију дипломе; да је држављанин Републи-
ке Србије: уверење о држављанству Републике Србије 
- оригинал или оверена копија, доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (диплома издата и стечена на српском језику). 
Психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће надлежна служба за послове запошља-
вање, пре доношења решења о избору кандидата. Кан-
дидат који буде изабран у обавези је да пре закључења 
уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој спсобности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), не старије од 6 месеци. Кандида-
ти су дужни да одштампају и попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет станици Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 
који заједно са потребном документацијом достављају 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа “Вук 
Караџић” Бач, Школска 1, 21420 Бач, са назнаком: “За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Приложена документа се не 
враћају. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, телефон: 021/6071-207.

Наука и образовање 
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

21420 Бач, Школска 1
тел. 021/6070-387

Конкурс расписан 19. фебруара 2020. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радна места: помоћни 
наставник - 1 извршилац и возач - руковалац пољоприв-
редне механизације - 2 извршиоца.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/6070-387

Помоћни наставник

Возач - руковалац пољопривредне 
механизације
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 и 141. Закона о основама система образовање и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018) - помоћни настав-
ник: средња стручна спрема IV степена, пољопривредни 
техничар или техничар пољопривредне технике; возач: 
средња стручна спрема II степена и положен возачки 
испит Ф и Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доку-
менте: доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о 
положеном возачком испиту; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о неосуђиваности - не старији 
од 6 месеци. Изабрани кандидат доставља уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима такође пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42

тел/факс: 021/2988-006

Секретар
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани су 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да канди-
дат има одговарајуће високо образовање, у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министар-

ства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђи-
ваности правноснажном 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику.Уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос сходно члану 139 и 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у службеним просторијама Основне школе “Лаза Кос-
тић”, Лазе Костића 42, 21243 Ковиљ. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Лазе 
Костића 42, 21243 Ковиљ. Пријаве се подносе у затво-
реној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место секретара”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити преко телефона: 021/2988-006.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42

тел/факс: 021/2988-006

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани 
су чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016,10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђи-
ваности правноснажном 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос сходно члану 139 и 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен 
у службеним просторијама Основне школе “Лаза Кос-
тић”, Лазе Костића 42, 21243 Ковиљ. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на адре-
су: Лазе Костића 42, 21243 Ковиљ. Пријаве се подносе 
у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставника разредне наста-
ве”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 021/2988-006.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42

тел./факс: 021/2988-006

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020 ), да има основно образовање; да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
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човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања 
(доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата); 3. уверење о неосуђи-
ваности правноснажном 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику.Уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос сходно члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Разговор са кандидатима биће обављен у службе-
ним просторијама Основне школе “Лаза Костић”, Лазе 
Костића 42, 21243 Ковиљ. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве треба послати на адресу: Лазе Костића 42, 
21243 Ковиљ. Пријаве се подносе у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на рад-
но место чистачице”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
021/2988-006.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 26.02.2020. 
године, за следећа радна места: спремачица - 2 извр-
шиоца, домар - 1 извршилац и наставник математике - 1 
извршилац, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ШОСО “БРАТСТВО”

21220 Бечеј, Доситејева 11
тел. 065/2917-754

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 870 дана 
26.02.2020. године, поништава се за радно место под 
редним бројем 4; наставник разредне наставе на мађар-
ском језику. У осталом делу конкурс је непромењен.

ГИМНАЗИЈА “ЛАЗА КОСТИЋ”
21000 Нови Сад

Лазе Лазаревића 1
e-mail: lakogim@gmail.com
тел./факс: 021/6466-466

Домар

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24. Закона о раду (“Сл. 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 и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти 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 и 
да зна српски језик. Услови у погледу образовања за 
радно место домара: завршена средња школа. Услови 
у погледу образовања за радно место спремачице: завр-
шена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар достављају 
школи следећу документацију: 1. диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); 2. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 3. доказ 
о знању српског језика (у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ 
да је положио српски језик по програму високошколске 
установе - оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ 
да кандидат 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 дискрими-
наторно понашање (уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5.уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотоко-
пијама комисија неће узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који 
се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају на адре-
су школе: Гимназија “Лаза Костић”, Лазе Лазаревића 1, 

21000 Нови Сад. Обавештења везана за конкурс се могу 
добити на телефон: 021/6740-264, а контакт особа је 
секретар школе.

ШОСО “БРАТСТВО”
21220 Бечеј, Доситејева 11

тел. 065/2917-754

Наставник разредне наставе
на српском језику

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане 
законом и да: 1) има одговарајуће образовање - пропи-
сано одредбама члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 17/2018); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Услови се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 3) прибавља установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
у облику оригинала, или код јавног бележника овере-
не фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова из 
предметног конкурса. Знање српског језика се доказује 
дипломом, односно сведочанством да је кандидат  сте-
као средње, више или високо образовање на српском 
језику, или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Послови рад-
ног места врше се на територији општине Бечеј. Лице 
овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, секретар 
школе, на број (021) 6916-363. Пријава се подноси на 
обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и обавезно садржи податке о радном месту на 
које кандидат конкурише. Конкурс је отворен и пријаве 
кандидата подносе се на прописаном обрасцу Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, у затворе-
ним ковертама са назнаком: “Конкурс за пријем у радни 
однос” у року од 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”, на адресу: ШОСО “Брат-
ство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, то јест да: има одговарајуће образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одогварајући предмет односно 
групе предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комби-нују целине и одговарајуће научне , однос-
но стручне области или области педагошких наука; 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. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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подтачка 2. овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајаљу од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиње у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 5. да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела из тачке 3; 6. има држављанство Републи-
ке Србије; 7. да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 8.да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога (лиценца или струч-
ни испит); 9. да има положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора је дужан да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност ); 10. да зна српски језик. Дужност 
директора школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање прописано законом и образовање 
прописано правилником за наставника ове врсте шко-
ле, за педагога и психолога, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс кандидат прилаже: 1) пријаву на конкурс на пријав-
ном формулару који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) 
биографију која садржати број фиксног или мобилног 
телефона, тачну адресу пребивалишта, као и податке о 
кретању у служби или радном односу и предлог мера, 
организације и начина руковођења школом коју би 
спровео као директор; 3) оверену копију дипломе као 
сведочанствоо стеченом одговарајућем образовању - 
овера од стране јавног бележника; 4) уверење да има 
одговарајуће радно искуство на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
5) уверење о положеном испиту за лиценцу или струч-
ном испиту ( оверену копију од стране јавног бележни-
ка); 6) уверење о положеном испиту за директора, ако 
је кандидат положио испит ( оверену копију од стране 
јавног бележника); 7) доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 8) уверење о држављанству ( оригинал или оверену 
копију ); 9) извод из матичне књиге рођених за кандида-
те који су променили име или презимепосле издавања 
дипломео стеченом одговарајућем образовању; 10) 
уверење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију,и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 11) 
уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ; 12) 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима 
из области образовања прилаже јавну исправу на осно-
ву које се може утврдити стечено звање; 13) уверење 
надлежног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из 
става 2. тачка 3 текста овог конкурса; 14) уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику у оба-
вези је да достави уверење високошколске установеда 
зна српски језик као језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 15) уколико се на конкурс пријави-

ло лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања(извештај просветног саветника); 16) фотокопија 
важеће личне карте или очитану биометријску личну 
карту. Уверење из става 2. тачка 4) мора садржати јасно 
наведено радно место на којем је кандидат стекао радно 
искуство на пословима образовања и васпитања. Уве-
рења из става 2. тач. 7, 9, 10 и уверење надлежног суда 
из тачке 11. не могу бити старија од 6 месеци; лекар-
ско уверење прибавља се пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама. Изабран директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност. 
Школски одбор образује комисију за избор директора 
која спроводи поступак за избор директора и то обраду 
конкурсне документације, утврђује испуњеност законом 
прописаних услова за избор директора, обавља интер-
вју са кандидатима и прибавља мишљење наставнич-
ког већа о пријављеним кандидатима. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације врши избор 
директораи доноси решење о његовом именовању, о 
чему школаобавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом о испуњености услова, доставити лично или на 
адресу: Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ 
Панчево, Ослобођења 25, 26000 Панчево. Конкурс за 
избор директора објављује се истовремено у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање, на 
огласној табли школе у наставничкој канцеларији - збор-
ници и на званичном веб-сајту школе. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Контакт телефон је 013/314-349; контакт 
особа Љубановић Славица, секретар школе.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ПУ “БАМБИ” ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10б

Директор ПУ „Бамби“ Опово
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове 
из члана 139 и члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
и 10/19), у даљем тексту: Закон. А) 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Б) Као и 
да је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, ултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним 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) подтач-
ка (2) члана 140 Закона мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља лице које 

има: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора предшколске установе може да обавља 
лице које има: Одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона, за васпитача, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања. 
Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од 2. године од дана 
ступања на дужност. Документација која се прилаже као 
копија мора бити оверена код нотара. Кандидат је у оба-
вези да уз пријаву достави: оверену копију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за 
рад; доказ о раду од најмање осам или десет година 
рада на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог образовања; уверење да кандидат није осућиван; 
уверење о држављанству Републикр Србије-не старије 
од шест месеци. Кандидат који је предходно обављао 
послове директора у обавези је да достави доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновањаустанове. -Кандидат је 
у обавези да достави биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директо-
ра установе. Директор се бира на период од 4 године. 

ОСТАЛО: Пријава са потребном документацијом под-
носи се у затвореној коверти са назнаком: Конкурс за 
директора Предшколске установе „Бамби”, на адресу 
Бориса Кидрича 10б, 26204 Опово. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА” 
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе 
- наставник српског језика и 

кнњижевности

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1., тачка 1. и 2., и чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон, 10/2019 и 
6/2020- даље Закон) као 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 ) и то: да има одговарајуће 
високо образовање, 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарнестудије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; 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 3 месеца, као и за кри-
вична дела насилке у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
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Србије; и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чла-
ном 154. став 2. Закона, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу школе: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска 
бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са, с назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ФИЛИПОВИЋ” 

26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011

e-mail: skolaplocica@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови за избор директора: за директора шко-
ле може да буде изабрано лице: 1. које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања: високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, 
на студијама другог 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; на основ-
ним студиама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; кандидат мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1. и 2. овог закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3. овог закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 2. дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 3. које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4. да 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 насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународмеђународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора; да није 
правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 5. које има држављанство Републике 
Србије; 6. које зна српски језик - језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда садржи податак о рандом стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа у којој канди-
дат ради, а ако кандидат није у рандом односу потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно иску-
ство у области образовања и васпитања - оригинал); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (подносе само кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на другом језику); рад-
ну биографију и оквирни план рада за време мандата; 
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног привредног суда да лице није 
правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора школе); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања и 
доказ о резултату спручно-педагошког надзора о раду 
кандидата - извештај просветног саветника (фотокопија 
извештаја). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Својеручно потписану пријаву на конкурс 
са потребном документацијом кандидати достављају 
поштом на адресу: ОШ „Ђура Филиповић” Плочица, 
Светог Саве 1, 26229 Плочица, са назнаком „За конкурс 
за директора” или лично на наведену адресу, у секрета-
ријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часо-
ва, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник математике

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место 
наставник математике поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС“ 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017) треба да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 став 1) и 
2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 10/19), као и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18,11/19), а за радно место шеф рачу-
новодства поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду треба да има и средњу стручну 
спрему у трајању од четири године (IV степен стручне 
спреме), економске струке. Кандидат треба да има и 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да има држављанство Републи-
ке Србије, 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс који је објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампан пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају шко-
ли. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном образовању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
или потврду о неосуђиваности за горенаведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа; кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику достављају 
и доказ да познају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Пријава на конкурс треба да садржи 
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта или боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности не старије од шест 
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ на адресу шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
„Милисав Николић“, 12313 Божевац, телефон: 012/281-
145 и 012/281-146.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“

12312 Смољинац, Маршала Тита 6
тел. 012/283-232, 012/238-328

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
27/18 - др. закон) и Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 108/15); да има одговарајуће 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника или стручног сарадни-
ка основне школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача или стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања , ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора школе. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију, податке о кретању у служби или рад-
ном односу и предлог плана рада за будући мандатни 
период; оверен препис/оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал 
уверења о држављанству издатог у претходних 6 месе-
ци или оверен препис/фотокопију истог; оригинал или 
оверен препис/фотокопију лиценце односно уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад); обуку или 
положен испит за директора (пријава се неће сматрати 
непотпуном без доказа о положеном испиту за директо-
ра, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року 
положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања); потврду 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (не старију од 6 медеци); уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем нардбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом (оригинал или оверена фотокопија, издато након 
објављивања конкурса); уверење надлежне ПУ - МУП-а 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месци); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави оверену фотокопију извештаја 
о спољашњем вредновању школе, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вред-
новања; доказ да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће обарзовање 
није стечено на том језику. Лекарско уверење о томе да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду и то у оригиналу издатом у последњих 6 
месеци или овереној фотокопији истог. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији НСЗ “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Фотокопије доку-
мената које нису оверене неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњености 

услова слати на адресу: Основна школа „Дража Марко-
вић Рођа“, 12312 Смољинац, Маршала Тита 6. Телефон: 
012/283-328.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе
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, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); 
под одговарајућим образовањем подразумева се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 13/18 и 11/19) за рад на радном 
месту наставника разредне наставе; 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 кри-
вична 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 кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање 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 дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију канди-
дата; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; лица која су стекла звање мас-
тер достављају још и оверену фотокопију дипломе којом 
потврђују да имају завршене основне академске студије 
студијског програма; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а 
из казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ предста-
вља потврда одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 

ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Милутин Миланковић”, Светог Саве бб, 12254 Раброво, 
са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручности, стручна оспособљеност у 
трајању од 6 месеци. Пожељан возачки испит најмање Б 
категорије, према Правилнику о организацији и система-
тизацији радних места у Техничкој школи са домом уче-
ника „Никола Тесла” Костолац. Општи услови: у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о организацији и систематизацији рад-
них места у Техничкој школи са домом ученика „Нико-
ла Тесла” Костолац. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Послови. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштапани пријавни форму-
лар са потребном документацијом достављају установи. 
Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу 
документацију и то: 1. пријавни формулар (попуњава се 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе-сведочанства о завршеном 
одговарајућем образовању, 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), 4. извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
5. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (што се доказује пре закључења 
уговора о раду), 6. уверење да лице није осуђивано пра-
воснажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрњављење, 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 доба-
ра заштићеним међународним правом,без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
доставља кандидат уз конкурсну документацију, а при-
бавља га код надлежне полицијске управе); 7. зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу: Техничка школа са домом ученика “Никола 
Тесла” Костолац, Боже Димитријевића бб, 12208 Косто-
лац. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Техничар инвестиционог/техничког 
одржавања/одржавања уређаја и 

опреме 
УСЛОВИ: IV степен стручности машински техничар или 
остали образовни профили који су по плану и програ-
му имали наставне предмете из области одржавања 
машина, уређаја, инструмената и инсталација; пожељан 
возачки испит најмање Б категорије. Пожељне вешти-
не: сертификати специјалних обука, практично радно 
искуство из области наведених послова. Општи услови 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о организацији и системати-
зацији радних места у Техничкој школи са домом ученика 
„Никола Тесла” Костолац. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Послови. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
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страници Министарства и одштапани пријавни форму-
лар са потребном документацијом достављају установи. 
Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу 
документацију и то: 1. пријавни формулар (попуњава се 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе - сведочанства о завршеном 
одговарајућем образовању, 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), 4. извод из књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (што се доказује пре закључења уговора о 
раду), 6. уверење да није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрњављење, 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 заштићеним међу-
народним правом,без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за коју није , иу складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ доставља кан-
дидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код 
надлежне полицијске управе), 7. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу: Тех-
ничка школа са домом ученика “Никола Тесла” Косто-
лац, Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Дефектолог-васпитач
УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани дефе-
ктолог олигофренолог стечен: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије), мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије, на основним 
студијама у трајању најмање четири године по пропи-
сима који нису уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, радно искуство у струци од нај-
мање 1 (једне) године у васпитно-образовној установи.

Спремачица
УСЛОВИ: за радно место спремачица - ниже образовање 
и радно искуство од најмање 1 (једне) године у васпит-
нообразовној установи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса лично или на адресу: Предшколска устано-
ва „Галеб” Петровац на Млави, Извидничка 17, 12300 
Петровац на Млави са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Општи услови за рад су следећи: а) да лице има одго-
варајуће образовање, б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, в) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
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 родос-
крвнуће,за кривично дело примање или давање мита;за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе,против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара зашштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 4. 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву а доказ о испуње-
ности из тачке 4.б)ове одлуке доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Дефектолог-наставник-
олигофренолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
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, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20) и то:одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20); 
под одговарајућим образовањем подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правиликом о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидидтетом („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 17/18) за рад на радном месту дефектоло-
га-наставника-олигофренолога и то: професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално оме-

теном у развоју; дипломирани дефектолог- олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; дипломирани дефектолог- мастер који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; мастер дефекто-
лог који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; дипломи-
рани дефектолог- мастер који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног едукатора; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог- мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 зашти-
тећних међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат 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 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно 
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију канди-
дата; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; лица која су стекла звање мас-
тер достављају још и оверену фотокопију дипломе којом 
потврђују да имају завршење основне академске студије 
студијског програма; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а 
из казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ предста-
вља потврда одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика;доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, изабрани кандиадат 
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Иво Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Вели-
ко Градиште са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/7662-132.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊАПосао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
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, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20) и то:одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20); 
под одговарајућим образовањем подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад 
на радном месту наставника математике; да има психич-
ку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, 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 заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање 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 дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандида-
та; извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; лица која су стекла звање мастер достављају 
још и оверену фотокопију дипломе којом потврђују да 
имају завршење основне академске студије студијског 
програма; доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из 
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ представља потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика;доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, изабрани кандиадат ће доставити 
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

бити узете у разматрање као ни копије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве сла-
ти на адресу школе: Основна школа „Иво Лола Рибар”, 
Др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште са наз-
наком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

2. Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука 
УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1. И 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 
10/19 и 6/20) и посебне услове из Правилника о орга-
низацији рада и систематизацији радних места у ОШ 
„Свети Сава” у Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања: високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијана у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и оверену фотокопију додатка дипломи; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (подносе 
само кандидати који су стекли одговарајуће образовање 
на другом језику); радну биографију; попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју ће извр-
шити Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке 
о избору. 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 - лекарско уверење не старије од 6 месеци. 
Услови за кандидате за радно место под редним бројем 
3. поред општих услова прописаних чланом 24. став 1 

Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/19 
- аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене Правилником о организацији рада 
и систематизацији радних места у ОШ „Свети Сава” у 
Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће образовање:за 
радно место под редним бројем 3. спремачица - да има 
завршено основном образовање; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије.

3. Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању: за радно место под редним бројем 
3. спремачица - сведочанство о завршеном основном 
образовању;уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); радну биографију; 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
старнице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење не старије од 6 месеци. Конкурс је за 
сва радна места отворен 8 дана од дана објављивања. 
Својеручно потписану пријаву на конкурс са потребном 
документацијом кандидати достављају поштом на адре-
су: ОШ „Свети Сава” Пожаревац, Војске Југославије 18, 
12000 Пожаревац, са назнаком „За конкурс” или лично 
на наведену адресу у секретаријату школе, сваког рад-
ног дана од 08.00 до 14.00 часова, у року од 8 дана од 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ЉУЈИЋ”

31320 Нова Варош, Ђачка 37

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то да: а) има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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, 13/18. и 11/19); б) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
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достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: oвeрeн прeпис или 
oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o стeчeнoм oдгoвaрajућeм 
висoкoм oбрaзoвaњу; увeрeњe o држaвљaнству 
Рeпубликe Србиje (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци); извoд из мaтичнe књигe рoђeних 
(oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсe-
ци), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (oригинaл или 
oвeрeну фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су образовање 
стекли на том језику). Доказ о психичкој, физичкој и 
здрaвствeнoj спoсoбнoсти зa рaд сa дeцoм и учeницимa 
(не старије од 6 месеци) доставља се пре закључења 
уговора о раду. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe 
нeћe бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje дoкумeнaтa 
кoje нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa (судa, 
oргaнa oпштинскe/грaдскe упрaвe, jaвнoг бeлeжникa). 
Приjaвe сa дoкaзимa o испуњaвaњу свих услoвa трaжe-
них кoнкурсoм слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм 
пoштoм, сa нaзнaкoм “Приjaвa нa кoнкурс“, нa горенаве-
дену aдрeсу или дoнeти личнo у шкoлу, рaдним дaнoм 
oд 08.00 дo 14.00 чaсoвa. Додатне информације на теле-
фон: 033/61-462.

ПРОКУПЉЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ”

18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар - пијаниста, мастер музички уметник, професионал-
ни статус клавириста.

Наставник хармонике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар - акордеониста, мастер музички уметник, професио-
нални статус акордеониста/хармоникаш.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар - гитариста, мастер музички уметник, професионал-
ни статус гитариста.

Наставник соло певања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар соло певач, мастер музички уметник, професионал-
ни статус соло певач.

Наставник кларинета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музи-
чар кларинетиста, мастер музички уметник, професио-
нални статус кларинетиста.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство РС; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и ручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-

копију уверења о положеном стручном испиту (лицен-
ци) ако га кандидат има; извод рођених и уверење о 
држављанству РС не старије од шест месеци; уверење 
о неосуђиваности и уверење да се против њега не води 
истрага (не старије од 6 месеци), лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Проверу 
психофизичке способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу или лично. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

КОЛАРАЦ”
11431 Колари

тел. 026/4711-054

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. занимање (једно од наведених): професор 
разредне наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и енглеског јези-
ка; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. изврше-
на психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање српског језика; 6. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; 7. непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: радну био-
графију; уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених; диплому или уверење о стеченом обра-
зовању; уверење о положеном испиту за  лиценцу или 
уверење о положеним испитима из психологије, педаго-
гије и методике од најмање 30 бодова, од којих најмање 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уколико поседује); 
уверење о неосуђиваности које издаје надлежна поли-
цијска управа; кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Потребно је траже-
на документа приложити у оригиналу или оверене фото-
копије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење 
о држављанству и о неосуђиваности не сме бити старије 
од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уве-
рење о стеченом образовању, оно не сме бити старије 
од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, лично, телефоном: 026/4711-054, или 
на e-mail: oskolarac@ptt.rs. Пријаве донети лично или 
послати на адресу: ОШ „Илија М. Коларац”, Коларчева 
бб, 11431 Колари.

Чистачица - ложач
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: мини-
мум први степен образовања (основна школа) са поло-
женим испитом за ложача централног грејања; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а 
заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: радну биографију; уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених; диплому 
или уверење о стеченом образовању; уверење о поло-
женом испиту за  ложача; уверење о неосуђиваности 
које издаје надлежна полицијска управа; кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику потреб-
но је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Потребно је тражена документа при-
ложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не 
сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству 
и о неосуђиваности не сме бити старије од 6 месеци. 
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о сте-
ченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене неоверене фотокопије потреб-
них докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном: 026/4711-054. Прија-
ве донети лично или послати на адресу: ОШ „Илија М. 
Коларац”, Коларчева бб, 11431 Колари.

ОШ “II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобар 10

тел./факс: 026/4861-006, 4861-030 
e-mail: osmarkovac@gmail.com

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да, поред општих услова про-
писаних чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), испуњавају и услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019), да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142, Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019 годи-
не): 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005.; да има психичку, 
физичку и здравствену способностза рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држвљанство Републике Србије и да зна 
српски језики језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васџпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-

Наука и образовање
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дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
виу току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидати  попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
уз одштампани пријавни формулар, достављају и сле-
дећу документацију: радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - CV; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); да има држвљанство Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старију од 6 месеци); доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије; уве-
рење МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику ). Доказ да има психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити  пре закључења угово-
ра о раду(лекарско уверење). Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа. 

Наставник физике
за 70 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да, поред општих услова про-
писаних чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), испуњавају и услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019), да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142, Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019 годи-
не): 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005; да има психичку, 
физичку и здравствену способностза рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држвљанство Републике Србије и да зна 
српски језики језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васџпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
виу току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати  попуњавају пријавни формулар на 
званичној  интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној  интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, уз одштампани пријавни формулар, достављају и 
следећу документацију: радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном - CV; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); да има држављанство Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (не старију од 6 месеци); доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду високошколске установе 
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије; уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику). Доказ да има психичку 
и физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да, поред општих услова про-
писаних чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), испуњава и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019), да има одговарајуће образовање у складу са 
Законом и то: 1) да има завршено основно образовање 
и васпитање; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван пранноснажном 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 шест месеци. Лекарско уверење 
се доставља до коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре потписивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Уз пријавни формулар (са 
званичне интернет странице), потребно је доставити 
школи: радну и личну биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи (оригинал 
или оверена  фотокопија да није старије од 6 месеци); 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вспитања 
(оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци) из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија да није старије од 6 месеци). Доказ да кандидат им 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на 
адресу школе: 8. октобар 10, 11325 Марковац, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Контакт телефон: 
026/4861-006. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони и 10/19) и чл. 36 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у школи бр. 847 од 
29.10.2028. године, односно: да има IV степен стручне 
спреме - средња машинска или електротехничка струка; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, да је стручно оспо-
собљен да рукује парним котловима и унутрашњим гас-
ним инсталацијама природног гаса. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или 
овереној фотокопији, следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса, диплому о завршеном средњем образо-
вању одговарајуће струке ,уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затворау трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, не старије од 6 месеци дана у одно-
су на дан истека конкурса, 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, диплому о 
стручној оспособљености за руковалаца парним колови-
ма и унутрашњим гасним инсталацијама природног гаса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове 
конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла 
или бројева телефона које су навели у својим пријава-
ма. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става. Разговор са кандидатима ће се обави-
ти у просторији секретара школе у ОШ „Надежда Петро-
вић“ у Великој Плани, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано 
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по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, рок исти-
че истеком првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у 
складу са Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити 
на адресу (са назнаком „За конкурс”): Основна школа”-
Надежда Петровић”, 11320 Велика Плана, 10. октобар 54 
или непосредно радним данима од 7 до 15 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе путем телефона: 026/513-066.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
1320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Радник за одржавање хигијене - 
спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има I степен стручне 
спреме, односно завршену основну школу, држављан-
ство Републике Србије, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело, прописано чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/18 
- др. закон и 10/19) у даљем тексту: Закон). Потребна 
документа: 1. уз пријаву на конкурс, кандидати треба да 
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министарства 
и да га заједно са потребном документацијом доставе 
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; краћу 
биографију; 2. доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона, саставни је део пријаве на конкурс; 3. доказ да 
кандидат није под истрагом; 4. изабрани кандидат је у 
обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад, достави пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената која нису 
оверена од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим дока-
зима (документацијом), подноси се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа 
„Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефа-
на 40, 11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт за информације: 026/516-021, Сузана Ристић, 
секретар школе.

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/4103-338, 026/751-071

Домар - ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и услове прописане Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Херој Срба” у Осипаоници”, и то: да је стекао одгова-
рајуће образовање:да има завршену основну и средњу 
школу, да има положен испит за ложача, да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање;да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад,да има најмање три године 
радног искуства на радном месту домара. Услови из ста-
ва 2. тачка 1. ове одлуке доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 2. тачка 1. подтачка 1), 3), 
4) и 5) ове одлуке саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из подтачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно 
место домара-ложача, треба да доставе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): 
попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању 
потребног образовања и доказ по положеном испиту за 
ложача. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као 
и доказ да кандидат није под истрагом саставни су део 
пријаве на конкурс, а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање.Изабрани кандидат је у обавези да 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстев-
ној способности за рад са децом и ученицима, достави 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверена од надлежног органа неће се узима-
ти у обзир. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована решењем донетим од стране директора школе. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ 
„Херој Срба”, Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.

Сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, као и услове прописане Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Херој 
Срба” у Осипаоници”, и то: да је стекао одговарајуће 
образовање:средње образовање угоститељске струке, 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, а нарочито за обављање 
послова сервирке; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање;да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад,да има најмање три године рад-
ног искуства на радном месту сервирке или у пословима 
угоститељства. Услови из става 2. тачка 1. ове одлуке 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 2. тачка 1. подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 2) 
- лекарско уверење и уверење о обављеном санитарном 
прегледу од стране надлежног органа - прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати за радно место сервирке, треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумена-
та (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о посе-
довању потребног образовања и доказ по положеном 
испиту за ложача. Доказ о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона, као и доказ да кандидат није под истрагом 
саставни су део пријаве на конкурс, а психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, врши 

надлежна служба за запошљавање. Изабрани кандидат 
је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравстевној способности за рад са децом и ученици-
ма, достави пре закључења уговора о раду.Фотокопије 
докумената која нису оверена од надлежног органа неће 
се узимати у обзир. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована решењем донетим од стране директора 
школе. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Херој Срба”, Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.
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СОМБОР

ОШ “КОСТА СТАМЕНКОВИЋ” 
25244 Српски Милетић, Светог Саве 23 

тел. 025/764-608

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: а) има одговарајуће образовање, 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
радон место - наставник математике; б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; ц) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 дискрими-
наторно понашање; д) има држављанство Републике 
Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са пријавним форму-
ларом у року од 8 дана достављају школи и то: дипло-
му о стеченом образовању; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не 
старије од 6 месеци. Лекарско уверење да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви наведени документи 
морају бити оригинали или оверене копије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Разговор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама ОШ “Коста Стаменковић” Српски Милетић, Све-
тог Саве 25. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, 
сваког дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом на горе 
наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти са назнаком за “Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставник математике”.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/412-586

Наставник предметне наставе - 
пољопривредна група предмета: 
Педагогија и агрохемија, Биљна 

производња 1 - повртарство 
са цвећарством, Основи 

пољопривредне производње
УСЛОВИ: звање у складу са правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у средњој шко-
ли; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство 
и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смерови ратарство-повртарство, општи или хортикул-
тура; дипломирани инжењер пољопривреде за хорти-
културу; дипломирани инжењер агрономије; мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсецима: ратарство и повртар-
ство, хортикултура. Конкурс спроводи Конкурсна коми-

сија коју именује директор и има најмање три члана, а 
чији је обавезни члан секретар школе. Кандидат мора 
да има одговарајући степен и врсту школске спреме: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10 почев од 10.09.2005. године); 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар се подноси: оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван; очитана лична кар-
та. лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника и стручних сарадника врши се ужи 
избор кандидата који се упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака

Наставник предметне наставе - 
пољопривредна група предмета: 

предмети из области ветеринарске 
медицине

УСЛОВИ: звање у складу са правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у средњој 
школи; дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске 
медицине; дипломирани ветеринар за хигјену и техноло-
гију животних намирница. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор и има најмање три чла-
на, а чији је обавезни члан секретар школе. Кандидат 
мора да има одговарајући степен и врсту школске спре-
ме: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат 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 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет старници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар се подноси: оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван; очитана лична кар-
та. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника и стручних сарадника врши се ужи 
избор кандидата који се упућују на претходну проверу 

психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака

Наставник предметне наставе - 
пољопривредна група предмета: 
Биљна производња 1 - ратарство 

и повртарство, Наводњавање, 
Пољопривредна техника у ратарству 
и повртарству, Органска производња 

у ратарству и повртарству
2 извршиоца

УСЛОВИ: звање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
средњој школи: дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство; дипломирани инжењер пољопривре-
де за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи 
или хотикултуре, дипломирани инжењер агрономије, 
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратар-
ство-повртарство или општи. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју именује директор и има најмање три 
члана, а чији је обавезни члан секретар школе. Канди-
дат мора да има одговарајући степен и врсту школске 
спреме: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 породици, оду-
зимање 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, про-
тив 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 понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар се подно-
си: оверен препис или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат 
није осуђиван; очитана лична карта. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручних сарадника врши се ужи избор кандидата који 
се упућују на претходну проверупсихофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

Помоћни радник - узгајивач домаћих 
животиња

4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу 
(основно образовање). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор и има најмање три чла-
на, а чији је обавезни члан секретар школе. Кандидат 
мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање
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Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет старници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар се подно-
си: оверен препис или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат 
није осуђиван; очитана лична карта. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручних сарадника врши се ужи избор кандидата који 
се упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са потребном документа-
цијом доставља се на горе наведену адресу или лично 
предати секретару школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60

тел. 025/574-2965
e-mail: os.brodzaci@gmail.com

www.brodzaci.weebly.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: а) има одговарајуће образовање, 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи рад-
но место - наставник разредне наставе; б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; ц) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; д) има држављанство Републике 
Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са пријавним 
формуларом у року од 8 дана достављају школи и то: 
диплому о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци; личну биографију - CV. Лекарско 
уверење да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
наведени документи морају бити оригинал или оверена 
копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућује се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих 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 обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама ОШ “Бранко Радичевић” Оџаци, 
Васе Пелагића 60. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на горе наведену адресу. Пријаве се предају у затво-
реној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставник разредне наставе”.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА“

Сомбор

Наставник предметне наставе - 
историја

за 79,71% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 139, 140 и 141 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/18 др. зак., 10/19 и 6/20) и из члана 2 
став 1 тачка 10) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них 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); 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије, 5) да кандидат зна језик на ком се оставрује 
образовно-васпитни рад, у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 
5) и 141 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографија (уколико је кандидат са радним искуством - 
податке о радном искуству и пословима које је бављао); 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - не старије од 6 месеци од 
дана подношења пријаве; доказ о познавању српског 
језика доставља кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Пријавни формулар кандидат попуњава 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Пријаве се примају путем поште на адресу 
Средња школа „Свети Сава“, Подгоричка 7, Сомбор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе на телефон: 025/432-810, 
415-699.

ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
25223 Сивац, Маршала Тита 271

тел. 025/711-049

Наставник математике
са 111% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу морају да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 27/2018 

- други закони и 6/2020): 1) одговарајуће образовање: 
професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењана 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математика, професор 
географије - математика, професор физике - математи-
ка, професор биологије - математика, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани мастер 
треба имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике 
и информатике; 2) да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најамње три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно - 
васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 
3-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу морају да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 27/2018 - дру-
ги закони и 6/2020): 1) одговарајуће образовање: про-
фесор физике, дипломирани физичар, професор физи-
ке и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, професор физике 
и математике, дипломирани астрофизичар, дипломи-
рани физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, дипломи-
рани физичар за примењену физику, професор физике 
за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, 
дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и експе-
рименталну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астро-
ном - смер астрофизика, професор физике - инфор-
матике, дипломирани физичар - медицинска физика, 
дипломирани професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер про-
фесор физике и информатике, дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физи-
чар - мастер физике - астрономије, дипломирани физи-
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чар - мастер медицинске физике, дипломирани профе-
сор физике - хемије - мастер, дипломирани професор 
физике - информатике - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике - мастер, дипломирани физичар - 
теоријска и експериментална физика - мастер, дипло-
мирани физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер, мастер професор математи-
ке и физике, мастер професор информатике и физике, 
дипломирани физичар - информатичар. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике; 2) да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најамње три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но - васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. докази о испуњености услова из става 1 тачка 
1), 3-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: За сва радна места поред наведене докумен-
тације кандидати треба да доставе и попуњен пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет страници 
Министарства. Потребно је приложити и очитану личну 
карту (фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања на огласној табли Нацио-
налне службе за запошљавање и публикацији “Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу: Основна школа “20. окто-
бар”, Маршала Тита 271, 25223 Сивац. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на телефоне: 025/711-049 и 711-035.

ТЕХНИЧА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

Наставник у подручју рада Наутика - 
речни саобраћај

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник - Просветни гласник”, број: 11/12 и 15/13); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетних 
лица и родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности, као и кривично дело давање и примања 
мита 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); 2. уверење из надлежне 
службе МУП-а, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у условима за 

пријем у радни однос не старије од 6 месеци; 3. уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију); 5. уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Тех-
ничка школа са домом ученика, 25260 Апатин, При-
гревачка 72, са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место наставник угоститељске групе предмета - смер 
куварство”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон број 025/772-216.

Наставник угоститељске групе 
предмета - смер куварство

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник - Просветни гласник”, број: 11/12 и 15/13); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетних 
лица и родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности, као и кривично дело давање и примања 
мита 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); 2. уверење из надлежне 
службе МУП-а, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у условима за 
пријем у радни однос не старије од 6 месеци; 3. уверење 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 4. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију); 5. уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Тех-
ничка школа са домом ученика 25260 Апатин, Пригре-
вачка број 72, са назнаком „Пријава на конкурс за рад-
но место наставник угоститељске групе предмета-смер 
куварство”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон број 025/772-216.

Руковалац парних котлова - мајстор 
на одржавању

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове, и то: 1) 
да има најмање образовање III степен машинске струке 
и положен испит за руковаоца парних котлова са руч-
ним ложењем; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за која 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 малолетних лица и родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности, 
као и кривично дело давање и примања мита 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију 
заједно са отштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: 1. доказ о одговарајућем образовању 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); 2. уверење из надлежне службе МУП-а, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем у радни 
однос не старије од 6 месеци; 3. уверење о држављан-
ству РС не старије од 6 месеци; 4. извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију); 5. уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да канди-
дат поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора. Пријаве доставити 
лично или поштом на адресу: Техничка школа са домом 
ученика 25260 Апатин, Пригревачка 72, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место руковалац парних 
котлова, мајстор на одржавању”. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања кон-
курсне документације. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на телефон број 
025/772-216.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 025/5746-635

Васпитач
на одређено време, место рада 

Каравуково

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске, специјалистичке 
академске или мастер струковне студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима којие су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање васпитача; да има дозво-
лу за рад – лиценцу; кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доноси пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: попуњен формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарств просве-
те; биографију; оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми; уверење/потврду о лиценци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
фотокопија оверена; доказ да лице није осуђивано за 
кривична дела из тачке 2. конкурса из МУП-а, не старије 
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у “Пословима”. Пријаве 
слати на адресу Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или 
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ “НЕСТОР ЖУЧНИ”
25234 Лалић, Југословенска 49

тел. 025/870-015

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: а) има одговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи радно место 
– наставник разредне наставе; наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у разредној настави може да 
изводи: профессор разредне наставе, профессор педаго-
гије са претходно завршеном академијом или учитељс-
ком школом, профессор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ-мастер, профессор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
ц) није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дело утврђwна у чл. 139 Став 1 тачка 3. Закона; д) има 
држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са пријавним формула-
ром у року од 8 дана достављају школи и то: диплому о 
стеченом образовању; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци. Доказ о знању српског језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку. Доказ о испуњености услова из чл. 139 став 1. тачка 
2) подноси се пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Сви наведени документи морају бити ориги-
нал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса се предају на горе 
наведену адресу. Конкурс траје 8 дана након објављи-
вања.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 

СРПКИЊА”
22408 Врдник, Бошка Сремца бб

тел. 022/465-074

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу, у подручној 

школи Јазак

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тач-
ка 1) Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. закони, 
10/2019 и 6/20), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, односно образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а изузетно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, а у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да има држављанство Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова и сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије ил је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из чл. 142 
став 1 Закона.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидати достављају и: радну биографију; 
диплому о стеченом образовању или уверење о дипло-
мирању, у оригиналу или овереној фотокопији са испра-
вом којом се доказује да је кандидат стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит - испит за лиценцу, у оригиналу или овереној 
фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; 
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује диркетор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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 кандидатима са листе. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама школе ОШ 
“Милица Стојадиновић Српкиња” у Врднику, о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу 
школе или непосредно предати, радним данима од 8 до 
12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, путем телефона: 022/465-074.

ОШ “VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА 
БРИГАДА“

22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

Домар-ложач
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о организацији и системати-
зацији послова и радних задатака у школи и то: завр-
шено средње стручно образовање 3. или 4. степена 
(електро, столарске, машинске или водоинсталатерске 
струке) и положен стручни испит за вршење послова 
руковалац котловима за централно грејање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа 
документа: 1. пријавни формулар попуњен и одштам-
пан са интернет странице Министарства просвете; 2. 
оверену фотокопију или оверен препис дипломе о сте-
ченом средњем стручном образовању 3. или 4. степе-
на; 3. доказ о положеном стручном испиту за вршење 

послова на руковању котловима за централно грејање 
- оверена фотокопија; 4. доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (уве-
рење МУП-а о некажњавању не старије од 6 месеци); 
5. уверење о држављанству Републике Србије или ове-
рена копија уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци; 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија извода); 7. доказ о познавању срп-
ског језика - подноси кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидат који буде изабран биће у обавези да, 
пре закључења уговора о раду, за документа која је при-
ложио као оверену копију достави на увид оригинална 
документа. Рок за достављање пријава износи 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве на конкурс са документацијом 
и прилозима подносе се препорученом пошиљком или 
лично на адресу: ОШ „VI ударна војвођанска бригада”, 
22423 Грабовци, Главна 40, са назнаком „За конкурс”. За 
све додатне информације кандидати се могу обратити у 
секретаријат школе, радним данима од 9 до 13 часова, 
на телефон: 022/450-603.

ОШ “СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31

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

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања 
(завршена основна школа - I степен стручне спреме), 
треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 139 
став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон, 10/2019 - даље закон и 6/2020); кандидат 
мора имати психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; кандидат не сме бити 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издаје МУП); кандидат мора имати држављанство Репу-
блике Србије; кандидат мора знати српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду, а докази о испуњености осталих услова су 
саставни део пријаве на конкурс. Уз пријавни форму-
лар (који кандидати преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) који се налази у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, кандидат доставља 
и: потписану пријаву са радном биографијом; ориги-
нал или оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ном основном образовању (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања огласа); доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
МУП-а, не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци од дана објављивања огласа); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци од дана објављивања огласа); доказ да зна срп-
ски језик кандидат доставља само уколико образовање 
није стекао на српском језику. Пријаве на конкурс за 
избор чистачице подносе се у затвореној коверти лич-
но или путем препоручене пошиљке на адресу Основна 
школа “Слободан Савковић” Стари Бановци, Грчка 31, 
уз напомену „Конкурс за радно место чистачице - не 
отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни фотокопије докумената који 
нису оверени од стране надлежних органа. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” НСЗ. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
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сти у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка 
- конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Сва потребна обавештења о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 022/351-214.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ” 
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образо-
вање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 1. одгова-
рајуће образовање прописано чланом 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије. Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: 1. пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници Министарства просвете; 2. испуње-
ност услова у погледу врсте и степена стручне спреме 
доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом 
дипломе/уверења о звању и степену стручне спреме; 
3. доказ о неосуђиваности (уверење издаје надлежна 
полицијска станица); 4. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци). Напомена: пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофизичке спо-
собности у складу са законом. Доказ о здравственој спо-
собности кандидата подноси се пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на тел. 022/472-035. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова под-
носе се на адресу школе: Главна 69, 22400 Рума, са наз-
наком „За конкурс“.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање (минимум први 
степен стручне спреме); 2. да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да лице није осуђивано 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 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије. Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: 1. пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници Министарства просвете; 2. испуње-
ност услова у погледу врсте и степена стручне спреме 
доказује се оригиналом, односно овереном фотокопијом 
дипломе/уверења о звању и степену стручне спреме; 
3. доказ о неосуђиваности (уверење издаје надлежна 
полицијска станица); 4. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије, (не 
старије од 6 месеци). Напомена: пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофизичке спо-

собности у складу са законом. Доказ о здравственој спо-
собности кандидата подноси се пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон: 022/472-035. Прија-
ве са потребном документацијом о испуњености услова 
подносе се на адресу школе: Главна 69, 22400 Рума, са 
назнаком „За конкурс“.

ЕТШ “ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова

Светосавска 5
тел 022/310-035

e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе 
економске и трговинске групе 

предмета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степе-
на, мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно степен и 
врста стручне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за одгова-
рајући предмет. Остали услови: 1) да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2) није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3) има држављанство Републике Србије; 
4) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се доставља: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са  радном биографијом; 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса који уђу у ужи круг бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обавље-
не психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на број теле-
фона који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све пријаве са приложеном документацијом предати 
у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 или посла-
ти поштом на адресу ЕТШ “Вук Караџић”, 22300 Стара 
Пазова, Светосавска 5.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

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), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање - сходно члану 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и члана 2 став 
1 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“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 здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију; 
одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме траженог степена и врсте образовања, односно уве-
рења - ако диплома није издата; извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија) не старије од 
6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српском језику. 
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 нео-
вереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон: 022/561-420.

Наставник технике и технологије
3 извршиоца

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), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове и то: одговарајуће 
образовање, сходно члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 3 став 1 тачка 
13 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: краћу биографију; одштампан 
пријавни формулар који кандидат попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уверења 
- ако диплома није издата); извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од 
6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља 
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само уколико образовање није стекао на српском језику. 
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 нео-
вереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон: 022/561-420.

Секретар школе
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), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
и 132, 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и члана 30 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова ОШ „Душан Јерковић” Инђија и то: 
одговарајуће образовање - сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: краћу биографију; одштампан 
пријавни формулар који кандидат попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уверења 
- ако диплома није издата); извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
(из МУП-а) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српском језику. 
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 нео-
вереном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон: 022/561-420.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник саобраћајне групе 
предмета

2 извршиоца

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
са 77% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степе-
на, мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-

кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова), односно степен и 
врста стручне спреме у складу са Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама за 
одговарајући предмет. Остали услови: 1. да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство 
Републике Србије; 4. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака - о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са 
кандидатима, а о датуму обављања разговора канди-
дати ће бити обавештени на број телефона који напи-
шу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са при-
ложеном документацијом предати у секретаријату шко-
ле од 09.00 до 12.00 или послати поштом на адресу: Тех-
ничка школа, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел./факс: 022/639-061

1) Наставникa виолончела
УСЛОВИ: (1) дипломирани музичар, усмерење виолон-
челиста; (2) дипломирани музичар - виолончелиста; (3) 
академски музичар виолончелиста; (4) мастер музички 
уметник, професионални статус - виолончелиста.

2) Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: средње образовање економске струке и позна-
вање рада на рачунару.

3) Наставник стручних теоретских 
предмета

Солфеђо у ОШ и СШ, Теорија музике ОШ 
и Хор ОШ

УСЛОВИ: Солфеђо у ОШ и СШ: (1) дипломирани 
музички педагог; (2) дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог; (3) професор солфеђа; (4) професор 
солфеђа и музичке културе; (5) дипломирани музичар 
- педагог; (6) мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус - музички педагог. (7) професор музике; 
(8) професор музичког васпитања; (9) дипломирани 

музичар - професор солфеђа; Теорија музике у ОШ: 
(1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог, 
композитор или етномузиколог; (2) академски музичар 
- композитор; (3) професор солфеђа и музичке култу-
ре; (4) професор солфеђа; (5) дипломирани музички 
педагог; (6) дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе; (7) дипломирани композитор; (8) дипломирани 
диригент; (9) дипломирани музиколог; (10) дипломира-
ни етномузиколог; (11) дипломирани музичар - педагог; 
(12) мастер теоретичар уметности, професионални ста-
тус: музички педагог, музички теоретичар или етному-
зиколог; (13) мастер музички уметник, професионални 
статус - диригент; (14) мастер композитор; Хор у ОШ: 
(1) дипломирани музичар, усмерење композитор, музич-
ки педагог или диригент; (2) дипломирани диригент; (3) 
дипломирани музички педагог; (4) дипломирани музи-
чар - педагог; (5) професор музичке културе; (6) ака-
демски музичар - диригент; (7) дипломирани професор 
солфеђа и музичке културе; (8) мастер музички уметник, 
професионални статус - диригент; (9) мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог.

4) Наставник стручних предмета 
у ОШ и СШ (Историја музике са 

познавањем музичке литературе, 
Национална историја музике, 
Музички инструменти, Увод у 

компоновање, Свирање хорских 
партитура, Упоредни клавир у ОШ и 

СШ)
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Историја музике са познавањем музичке лите-
ратуре: (1) дипломирани музичар, усмерење компози-
тор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички 
педагог; (2) дипломирани музиколог; (3) дипломирани 
етномузиколог; (4) дипломирани диригент; (5) дипломи-
рани композитор; (6) дипломирани музички педагог; (7) 
дипломирани музичар - педагог; (8) професор солфеђа 
и музичке културе; (9) професор музичке културе; (10) 
мастер теоретичар уметности, професионални статус - 
музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог 
или музиколог; (11) мастер композитор; (12) мастер 
музички уметник, професионални статус - диригент; 
(13) професор музике; (14) професор музичког васпи-
тања; (15) дипломирани музичар - професор солфеђа. 
Национална историја музике: (1) дипломирани музичар, 
усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, дири-
гент или музички педагог; (2) дипломирани музиколог; 
(3) дипломирани етномузиколог; (4) дипломирани дири-
гент; (5) дипломирани композитор; (6) дипломирани 
музички педагог; (7) дипломирани музичар - педагог; 
(8) професор солфеђа и музичке културе; (9) професор 
солфеђа; (10) професор музичке културе; (11) мастер 
теоретичар уметности, професионални статус - музич-
ки теоретичар, етномузиколог, музички педагог или 
музиколог; (12) мастер композитор; (13) мастер музич-
ки уметник, професионални статус - диригент; (14) про-
фесор музике; (15) професор музичког васпитања; (16) 
дипломирани музичар - професор солфеђа. Музички 
инструменти: (1) дипломирани музичар, усмерење ком-
позитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музич-
ки педагог; (2) дипломирани диригент; (3) дипломирани 
композитор; (4) дипломирани музиколог; (5) дипломира-
ни музички педагог; (6) дипломирани музичар - педагог; 
(7) професор солфеђа и музичке културе; (8) професор 
музичке културе; (9) академски музичар - композитор; 
(10) мастер теоретичар уметности, професионални 
статус - музички теоретичар или музички педагог; (11) 
мастер композитор; (12) мастер музички уметник, про-
фесионални статус - диригент; (13) професор музике; 
(14) професор музичког васпитања; (15) дипломирани 
музичар - професор солфеђа. Увод у компоновање: (1) 
дипломирани музичар, усмерење композитор, диригент 
или музички педагог; (2) дипломирани композитор; (3) 
дипломирани диригент; (4) дипломирани музички педа-
гог; (5) дипломирани музичар - педагог; (6) професор 
музичке културе; (7) академски музичар - композитор; 
(8) мастер композитор; (9) професор музике; (10) про-
фесор музичког васпитања; (11) дипломирани музичар 
- професор солфеђа. Свирање хорских партитура: (1) 
дипломирани музичар, усмерење диригент или музички 
педагог; (2) дипломирани диригент; (3) дипломирани 
музички педагог; (4) дипломирани музичар - педагог; 
(5) професор музичке културе; (6) академски музичар - 
диригент; (7) мастер музички уметник, професионални 
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статус - диригент; (8) мастер теоретичар уметности, про-
фесионални статус - музички педагог; (9) мастер ком-
позитор; (10) професор музике; (11) професор музич-
ког васпитања; (12) дипломирани музичар - професор 
солфеђа. Упоредни клавир ОШ и СШ: (1) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста или музички педагог; (2) 
дипломирани музичар - пијаниста; (3) дипломирани 
музичар - оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чемба-
листа; (5) академски музичар пијаниста; (6) академски 
музичар оргуљаш; (7) академски музичар чембалиста; 
(8) мастер музички уметник, професионални статус - 
клавириста, оргуљаш или чембалиста;
(9) мастер теоретичар уметности, професионални статус 
- музички педагог; (10) дипломирани клавириста; (11) 
професор солфеђа и музичке културе; (12) професор 
музике; (13) професор музичког васпитања; (14) дипло-
мирани музичар - професор солфеђа.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и остале услове 
прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) 
и у складу са одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“ број 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“ број 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), одгова-
рајуће 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 психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима за кандидате 
из ужег избора који испуњавају услове у погледу врсте 
стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Наведени услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 
5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
се пребавља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидат је 
дужан да приложи следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу, уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, извод 
из МКР (оригинал или оверена фотокопијау), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопијау), 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родосрвнуће, за кривична дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 

формуларом достављају установи. Сви докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. По завршеном конкурсу доку-
ментација се не враћа кандидатима. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Лице за контакт: Наташа Јовановић. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Музичка 
школа „Петар Кранчевић“, 22000 Сремска Митровица, 
Житна пијаца 28, са назнаком „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВЕРА МИШЧЕВИЋ”
22306 Белегиш, Краља Петра Првог 33

тел. 022/361-514, 361-292
e-mail: osveramiscevic@gmail.com

Наставник историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 139 и члана 140 ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон. 10/2019 
- даље Закон и 6/2020) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога или психолога, односно 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. и образовање из 
психолошких и 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
(кандидат мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања и стручних сарадника у основној школи(„Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/8 и 11/2019). Кандидат поред 
одговарајућег образовања мора да има: 1) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2) 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 обира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) има држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: Уз пријаву доставити: -попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и потписана пријава 
са радном биографијом; оригинал или оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (не старију од шест месеци од дана објављивања 
огласа); оригинал или оверена копија потврде/уверења 
о стицању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина(кандидат који је положио испит 
за лиценцу може доставити доказ о положеном испиту 
у оригиналу или овереној копији (не старије од шест 
месеци од дана објављивања огласа)); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије(не старије од шест месеци од дана објављи-
вања огласа); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци 
од дана објављивања огласа), доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 

МУП-а (не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српском језику; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду (лекарско уверење) - не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа. Кандида-
ти чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријавом на конкурс кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе спровођења 
законом предвиђеног поступка - конкурса за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Пријаве на конкурс за избор наставника историје подно-
се се у затвореној коверти лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Основна школа “Вера Мишчевић” 
Белегиш, Краља Петра Првог 33, уз напомену „Конкурс 
за (назначити радно место) - не отварати”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као ни фотокопије докумената које нису оверени од 
стране надлежних органа. Решење о избору кандидата 
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Зако-
на. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона: 022/361-514.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и члана 140 
став 1 и 2.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС за подручје рада 
машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
РС за подручје рада Саобраћај („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 
7/2019 и 9/2019), Правилника о организацији и систе-
матизацији радних места у Техничкој школи „Михајло 
Пупин” Инђија дел. бр.354/2018, 1516/2018 и 1291/2019. 
Завршено високо образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) са звањем: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани професор 
математике – мастер; дипломирани математичар - мас-
тер; мастер професор математике; и остала у складу са 
горе наведеним Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из опште образовних предмета, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Наставник предметне наставе 
стручних предмета машинске струке
УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 

Наука и образовање
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на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и члана 140 
став 1 и 2.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС за подручје рада 
машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
РС за подручје рада Саобраћај („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 
7/2019 и 9/2019), Правилника о организацији и систе-
матизацији радних места у Техничкој школи „Михајло 
Пупин” Инђија дел. бр.354/2018, 1516/2018 и 1291/2019. 
Завршено високо образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама РС за 
подручје рада Машинство и обрада метала („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019), 
са звањем: дипломирани машински инжењер; дипломи-
рани инжењер машинства; професор машинства; дипло-
мирани инжењер за развој машинске струке; мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена – основне академске студије у области машин-
ског инжењерства и остала прописана горе наведеним 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за подручје рада Машинство и обрада метала.

Секретар школе
УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и члана 140 
став 1 и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС за подручје рада 
Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма РС за подручје рада Саобраћај („Сл. гласник - Про-
светни гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 
4/2019, 7/2019 и 9/2019), Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Техничкој школи 
„Михајло Пупин” Инђија дел. бр. 354/2018, 1516/2018 
и 1291/2019. Завршено високо образовања из области 
правних наука из члана 140 став 1 и 2 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. 
закон 10/2019 и 6/2020), члана 32 тачка 4 Правилника 
о организацији и систематизацији радних места у шко-
ли и то: високо образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије - по пропи-
су који уређује високо образовање - са звањем мастер 
правник са претходно завршеним основним академ-
ским студијама у области правних наука, основне сту-
дије у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005.године - са звањем дипломирани правник, радно 
искуство у трајању од најмање 10 година рада у струци 
након стеченог образовања.

Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке - инструктор

2 извршиоца

УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику.У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и члана 140 

став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС за подручје рада 
машинство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма РС за подручје рада Саобраћај („Сл. гласник - Про-
светни гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 
4/2019, 7/2019 и 9/2019), Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Техничкој школи 
„Михајло Пупин” Инђија дел. бр.354/2018, 1516/2018 
и 1291/2019; завршено одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама РС за подручје рада Саобраћај 
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 2/2017 
,8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 и 9/2019, образовни 
профил возач моторног возила и техничар друмског сао-
браћаја, са звањем: инструктор вожње за Б и Ц катего-
рију - лиценца за инструктора, и остала у складу са горе 
наведеним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Саобраћај.

Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и члана 140 
став 1 и 2.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. закон 10/2019 и 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште 
образовних предмета, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018, и 7/2019), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама РС за подручје рада 
машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“), 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама РС за 
подручје рада Саобраћај („Сл. гласник - Просветни глас-
ник, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 
и 9/2019), Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Техничкој школи „Михајло Пупин” 
Инђија дел. бр. 354/2018, 1516/2018 и 1291/2019; завр-
шено одговарајуће образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
РС у подручју рада саобраћај („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018,4/2019, 
7/2019 и 9/2019 (образовни профил возач моторног 
возила и техничар друмског саобраћаја) са звањем: 
струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије из саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај, друмски саобраћај, саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја одсеци или одељења 
друмски и градски саобраћај или друмски и градски сао-
браћај и транспорт, и остала у складу са горе наведеним 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Саобраћај. 

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања кандидат за 
сва радна места (ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5) лице треба да посе-
дује и: 1. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, 2. није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање, 3. држављанство Републике 
Србије,4. зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик), 5. потврду о радном искуству 
(за радно место под ред. бр. 3). Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља школи: пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (образац се преузима са звани-
чне интернет странице Министарства) и одговарајуће 
доказе који потврђују испуњавање предвиђених услова: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству РС, доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уверење о некажавању (нео-
суђиваности), извод из матичне књиге рођених, очи-
тану личну карту, потврду о радном искуству (радно 
место под ред. бр. 3). Доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Све исправе морају бити 
оверене од стране надлежних органа или у оригиналу. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду.У поступку одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија која је имено-
вана од стране директора школе, врши избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену за рад 
са ученицима. Психолошку процену врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандард-
них поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на адресу: Техничка школа “Михајло 
Пупин” Инђија, Цара Душана 2, Инђија, или непосредно 
у школи. Телефон школе: 022/561-661, 561-404. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем званичног 
мејла школе: m_pupin@indjija.net.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР - ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел/факс: 022/474-042

e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020); остали услови прописани 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографију и следеће доказе о испуњености услова: 
1. доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатка дипломи); 2. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); 3. извод из матичне књиге рођених; 4. доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно уверење(или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са 
чланом 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); 6. 
Уверење општинског суда да против њега није покрет-
нут кривични поступак (не старије од 30 дана); 7. доказ 
о знању српског језика – подноси кандидат који средње, 
више или високо образовање није стекао на српском 
језику, издат од одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 

Наука и образовање 
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разматрање. Све пријаве са приложеном документа-
цијом послати поштом на адресу ОМШ „Теодор - Тоша 
Андрејевић”, ЈНА 140, 22400 Рума или донети у секрета-
ријат школе у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс”, од 8 до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 022/474-042

ОСНОВНА ШКОЛА 
„САВА ШУМАНОВИЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4

тел. 022/755-006

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника енглеског 
језика треба да испуњава услове прописане чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019 и 6/2020, даље Закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). 
Чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописани су услови за 
заснивање радног односа у школи и то да лице: 1) има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије специјалистич-
ке 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 интердисциплинарне, 
мултидсциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких 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 методичких 
дисциплин и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изре-
чену кривичну санкцију у складу са законом , утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
РС и 5) да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Врста образовања прописана је 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 
2/2016,10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 
11/2019), те послове наставника енглеског језика могу 
да обављају следећа лица: професор односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/ про-
фил енглески језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/ профил 
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мас-
тер, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (предходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Чистачица - радник за одржавање 
хигијене

2 извршиоца

Чистачица - радник за одржавање 
хигијене

за рад у подручној школи у Бингули

УСЛОВИ: кандидати за радна места помоћног радника 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 
6/2020, даље Закон)и Правилником о систематизацији 
радних места у ОШ „Сава Шумановић” у Ердевику број 
162/2018. од 28.3.2018. године и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање- завршено основно образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изре-
чену кривичну санкцију и за које није , у складу са зако-
ном , утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије и 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати достављају и следећу документацију: 1) за 
наставника енглеског језика - оверена фотокопија или 
оверен препис дипломе о стеченом високом образо-
вању (за лица која су стекла академско звање мастер, 
доставља се и оверена копија дипломе о завршеним 
основним академским студијама, са исправом коју издаје 
високошколска установа а којом кандидат доказује да је 
стекао образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или доказ да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу (оверена 
копија ); 2) за чистачице - радник на одржавању хигијене 
- оверена фотокопија или препис сведочанства о стече-
ном основном образовању, 3) уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) или оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 4) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
извода); 5) уверење о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања из члана 139 став 1. тачка 
3. Закона (уверење МУП-а о некажњавању не старије од 
6 месеци и уверење из суда не старије од 6 месеци ори-
гинал уверења или оверена копија као доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из тачке 3. услова конкурса); 6) доказ о познавању 
српског језика на коме се изводи образовно васпитни 
рад (подноси се уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику на ком се изводи образовно 
васпитни рад); 7) биографски подаци; 8) доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима - лекарско уверење подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе и која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи круг, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
Комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
са документима којима се доказује испуњеност услова 
конкурса доставити на адресу: ОШ „Сава Шумановић” 
Ердевик, Светог Саве 4 у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс”, путем поште препорученом пошиљком или 
лично у канцеларију секретара школе од 8 до 13 часова 

радним данима. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на телефон: 022/755-006.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 

односа из области Медицинских 
наука, ужа научна област 

Превентивне медицинске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: медицински или фармацеутски факултет, док-
тор медицинских или фармацеутских наука, магистар 
медицинских наука или специјалиста превентивних гра-
на медицине, објављени научни односно стручни радо-
ви у научним часописима и зборницима, са рецензијама, 
показује способност за наставни рад и позитивна оцена 
за наставно-педагошки рад од стране студената. Остали 
услови су утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Школе, Правилником о избору у звања наставника 
и сарадника, Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова, у складу са којима ће бити 
извршен избор између пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање 
у професионалном раду (установа, факултет, универзи-
тет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва 
звања), списак радова и саме радове, остале податке: о 
наставном раду; научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу; о ангажовању 
у развоју наставе и других делатности високошкол-
ске установе; ваннаставним активностима; доприносу 
локалној и широј заједници; признањима и наградама. 
Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, све високошколске 
дипломе и додатак дипломи или нострификације дипло-
ма стечене у иностранству, Доказ надлежног органа 
поводом чињенице да кандидат није под истрагом и 
није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивљња у публикацији „Послови”. Пријаве на 
конкурс подносе се на адресу: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе о 
испуњености услова конкурса, доставити и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Упућују се кандида-
ти да користе Образац пријаве на конкурс који се налази 
на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и неће бити раз-
матране.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА 
“БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

1. Наставник предметне наставе у 
области угоститељства (куварство)

на српском наставном језику

2. Наставник предметне наставе у 
области угоститељства (куварство)

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства, 
гастролог, менаџер хотелијерстава, смер гастрологија, 
виши стручни радник угоститељско туристичке струке, 
занимање кулинарство, виши стручни радник у угос-
титељству, смер кулинарство, виши угоститељ, виши 
угоститељ - гастролог, виши стручни радник - комер-
цијалист угоститељства, комерцијалист угоститељства, 
виши стручни радник организатор пословања у угос-
титељству - одсек кулинарство, менаџер хотелијерства, 
смер гастрономија, менаџер у гастрономији, струковни 
менаџер гастрономије, струковни економиста за тури-
зам и угоститељство, струковни економиста на студијс-
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ком програму - туризам и угоститељство, економиста за 
туризам и угоститељство, дипломирани менаџер гастро-
номије, дипломирани менаџер - гастрономија, дипломи-
рани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру 
Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета, дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основ-
ним академским студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета, мастер менаџер, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму 
Менаџер у гастрономији, мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изу-
чавани наставни садржаји из области предмета. Канди-
дат мора имати претходно стечено средње образовање 
за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техни-
чар, техничар кулинар или кулинарски техничар.

ОСТАЛО: осим одговарајућег образовања у смислу чл. 
140 закона о основама система образовања и васпитања 
(,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 6/2020; 
даље: Закон) и Правилника о степену врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018) 
кандидат мора да испуњава и остале услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 Закона: да има психич-
ку, 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 кри-
вична 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 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 законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик, односно мађарски језик уколико конкури-
ше за радно место наставника који образовно-васпитни 
рад остварује на том језику. Кандидат који нема обавез-
но образовање прописано чл. 142. Закона (психолошке, 
педагошке и методичке дисциплине) 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 је дужан да уз попуњени пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs – одељак „Ново на сајту”) на 
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 
1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци, оверену копију доказа да зна српски језик (за 
сва радна места) и мађарски језик уколико конкурише 
за радно место наставника који образовно-васпитни рад 
остварује на том језику (оверена копија дипломе о завр-
шеној средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском/мађарском језику или оверена копија уверења 
о положеном испиту из српског/мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће образовање из члана 140 
Закона на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик), 
биографију са прегледом радних ангажовања (обавез-
но навести адресу за пријем поште и број телефона). 
Копије доказа које се подносе при конкурисању морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
се неће узети у разматрање. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене, конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и доноси решење о 
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду (не у склопу конкурсне документације). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адре-

су: Економска средња школа „Боса Милићевић”, Ђуре 
Ђаковића 21, 24000 Суботица (са назнаком ,,Конкурс за 
пријем у радни однос”). Информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе Наташе Николић, радним 
данима од 10 до 13 часова, позивом на број: 024/559-
255.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник математике на мађарском 
наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них 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- даље: 
Правилник) послове: наставника математике може да 
обавља: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар за математику економије, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, професор математике 
и рачунарства, професор информатике - математике, 
професор хемије - математике, професор географије 
- математике професор физике - математике, профе-
сор биологије - математике, дипломирани математи-
чар - астроном, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломира-
ни информатичар, дипломирани професор математике 
- мастер, дипломирани математичар - мастер, мастер 
математичар, мастер професор математике. Лице које 
је стекло академско звање мастер ( тачке 22)-25)) мора 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).( приложити оверену 
копију дипломе основних академских студија и додатка 
дипломи).

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и 9/2019), послове 
наставника стручних предмета у подручју рада Машин-
ство и обрада метала може да обавља: дипломирани 
машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, 
професор машинства, дипломирани инжењер за развој 
машинске струке, мастер инжењер машинства, претход-
но завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области машинског инжењерства.

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
на мађарском наставном језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и 9/2019) послове 
наставника стручних предмета у подручју рада Машин-
ство и обрада метала може да обавља: дипломирани 
машински инжењер, дипломирани инжењер машинства, 
професор машинства, дипломирани инжењер за развој 
машинске струке, мастер инжењер машинства, претход-
но завршене студије првог степена - основне академске 
студије у области машинског инжењерства.

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Електротехника

2 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018) 
послове наставника стручних предмета у подручју 
рада Електротехника може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електротех-
нички инжењер, дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике, дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и рачунарства, 
дипломирани инжењер мехатронике - мастер.

Наставник стручних предмета у 
подручују рада Електротехника

на мађарском наставном језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018) 
послове наставника стручних предмета у подручју 
рада Електротехника  може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електротех-
нички инжењер, дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике, дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и рачунарства, 
дипломирани инжењер мехатронике - мастер.

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Саобраћај

на српском и мађарском насравном 
језику

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 и 
9/2019) послове наставника стручних предмета у под-
ручју рада Саобраћај  може да обавља: дипломирани 
инжењер саобраћаја односно дипломирани саобраћајни 
инжењер- одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, саобраћај 
и транспорт, ако су на основним академским или мас-
тер студијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета.

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Саобраћај

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 и 
9/2019) послове наставника стручних предмета у под-
ручју рада Саобраћај може да обавља: дипломирани 
инжењер саобраћаја односно дипломирани саобраћајни 
инжењер- одсеци друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске 
студије у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, саобраћај 
и транспорт, ако су на основним академским или мас-
тер студијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета.

Наставник рачунарства и 
информатике

на мађарском наставном језику

Наука и образовање
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УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломира-
ни информатичар, професор математике и рачунарства, 
професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани инжењер електротехнике, сви смерови, односно 
одсеци, дипломирани инжењер електронике, сви смеро-
ви, односно одсеци, дипломирани инжењер за инфор-
мационе системе, односно дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и технологије, 
дипломирани инжењер информатике, односно дипло-
мирани инжењер рачунарства, дипломирани еконо-
мист, смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија,професор технике и 
информатике, дипломирани математичар, дипломирани 
информатичар, дипломирани информатичар - пословна 
информатика, дипломирани информатичар - професор 
информатике, дипломирани инжењер организацио-
них наука - одсек за управљање квалитетом, мастер 
инжењер софтвера, мастер инжењер информационих 
технологија и система, мастер дизајнер медија у обра-
зовању, мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет), дипломи-
рани информатичар - мастер, дипломирани професор 
информатике - мастер, дипломирани информатичар - 
мастер пословне информатике, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, мастер математичар, 
мастер информатичар, мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, мастер инжењер информационих 
технологија, мастер професор технике и информатике 
односно мастер професор информатике и технике, мас-
тер инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке), мастер дизајнер 
медија у образовању, мастер професор информатике и 
математике. Лице које је стекло академско звање мас-
тер (тачке 14б-26)) мора имати, у оквиру завршених 
студија, положених најмање пет предмета из области 
рачунарства и информатике (од тога најмање један из 
области Програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране 
матичне високошколске установе. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је стекло ака-
демско звање мастер, а у оквиру завршених студија има 
положених најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из једне или 
две следеће области - Математика или Теоријско рачу-
нарство. Наставу и друге облике образовно-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 образовање до 10. септембра 2005. године, сав-
ладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Испуњеност услова из 
ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана и про-
грама студија, односно студијског програма.

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломи-
рани инжењер машинства, професор машинства, про-
фесор технике и машинства, дипломирани инжењер 
за управљање техничким системима - климатизација, 
грејање и хлађење, дипломирани инжењер за упра-
вљање техничким системима - процесна техника, дипло-
мирани инжењер за управљање техничким системима - 
одржавање машина, струковни инжењер машинства, из 
области машинско инжењерство, инжењер машинства, 
дипломирани инжењер за развој машинске струке, виши 
стручни радник металске струке, наставник практичне 
наставе металске струке, мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинског инжењерства, 
струковни инжењер машинства, специјалиста струков-
ни инжењер машинства, претходно завршене струковне 
студије у машинству, одговарајуће средње стручно обра-
зовање у области машинства, положен одговарајући 

специјалистички односно мајсторски испит са петого-
дишњом праксом, наставник производног машинства, 
дипломирани инжењер за развој - машинска струка, 
струковни мастер инжењер машинства. Лице из свих 
алинеја треба да је стекло трогодишње или четворого-
дишње образовање у подручју рада Машинство и обра-
да метала или најмање три године радног искуства на 
пословима одговарајућег профила ван образовне уста-
нове. ( приложити оверену копију дипломе о завршеном 
средњем образовању или доказ о годинама радног иску-
ства ван образовне установе).

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: наставника практичне наставе у подручју 
рада Електротехника може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електротех-
нички инжењер, дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике, инжењер електротехнике, 
инжењер електронике, виши стручни радник електро-
техничке струке, наставник практичне наставе електро-
техничке струке, пети степен стручне спреме електро-
техничке струке, дипломирани инжењер производног 
менаџмента, дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства, претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства, специјалиста 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене струковне студије првог степе-
на из области електротехнике и рачунарства, струков-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста, 
дипломирани инжењер мехатронике - мастер, виши 
стручни радник електроструке (електро одсек, смер 
електроника и телекомуникације), енергетичар за регу-
лацију и управљање енергетским постројењима (пети 
степен),
електро инжењер.

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: наставника практичне наставе у подручју 
рада Електротехника може да обавља: дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани електротех-
нички инжењер, дипломирани инжењер електронике, 
професор електротехнике, инжењер електротехнике, 
инжењер електронике, виши стручни радник електро-
техничке струке, наставник практичне наставе електро-
техничке струке, пети степен стручне спреме електро-
техничке струке, дипломирани инжењер производног 
менаџмента, дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, мастер инжењер електротехнике и рачу-
нарства, претходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства, специјалиста 
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене струковне студије првог степе-
на из области електротехнике и рачунарства, струков-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства - специјалиста, 
дипломирани инжењер мехатронике - мастер, виши 
стручни радник електроструке (електро одсек, смер 
електроника и телекомуникације), енергетичар за регу-
лацију и управљање енергетским постројењима (пети 
степен), електро инжењер.

Инструктор вожње
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, однос-
но дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски 
и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај 
и транспорт, наставник практичне наставе саобраћај-
не струке, саобраћајни инжењер, односно инжењер 
саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и транс-
порт, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: друмски 
и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски 
и градски саобраћај и транспорт - безбедност друм-
ског саобраћаја; саобраћај и транспорт, дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне академске сту-
дије из саобраћајног инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: друмски и градски саобраћај 

и транспорт-транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; сао-
браћај и транспорт, специјалиста струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне студије из 
саобраћајног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 
саобраћај, струковни инжењер саобраћаја, завршене 
основне струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: друмски 
и градски саобраћај, друмски саобраћај, возач моторних 
возила - инструктор, инструктор вожње. Лице из тачке 
. 1) -7) мора да има претходно положен специјалистич-
ки испит за возача моторних возила - инструктора или 
инструктора вожње.( приложити оверену копију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту уз пријаву 
на конкурс).

Извршилац на пословима 
одржавања хигијене - чистачица

6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања - одржавање уређаја и 

опреме
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме електро или 
машинске струке или специјалистичко образовање у 
области електротехнике или машинства.

Техничар за одржавање 
информационог система и 

технологија
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електро струке или 
завршена гимназија и компетенције из области рачунар-
ства и информатике. Провера ових компетенција врши 
се у поступку заснивања радног односа практичним 
радом на рачунару-инсталирањем појединих софтвера 
и отклањањем симулираних кварова на хардверу и соф-
тверу .

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 
1 Закона о основама образовања и васпитања, а то су: 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 
1. Закона: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад 
у Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује 
се на српском и мађарском наставном језику. Кандидат 
је дужан да уз попуњени пријавни формулар , који се 
преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење из казнене 
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са 
чл. 139 став 1. тачка 3) Закона, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, оверену копију доказа да зна срп-
ски и мађарски језик (оверена копија дипломе о завр-
шеној средњој школи, вишој школи или факултету на 
српском/мађарском језику или уверење о положеном 
испиту из српског/мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе), оверену копију дипло-
ме средње школе, специјалистичког испита односно 
основних академских студија за она радна места где је 
то посебно назначено, биографију са прегледом рад-
них ангажовања. Уколико је кандидат стекао одгова-
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рајуће високо образовање из члана 140 став 1. Закона 
на српском језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа доставио и доказ да зна српски језик. Кандида-
ти који испуњавају услове за пријем у радни однос, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће 
разговор са кандидатима који се налазе на листи кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању мора да буду 
оверене од стране надлежног органа,у супротном, неће 
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “МАТКО ВУКОВИЋ”
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122. чланом 139 и 
140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- 
др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и Пра-
вилником за избор директора установа образовања и 
васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 108/2015): да 
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1. тачка 1) и 2) и став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017): 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске 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 научне, односно стручне области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне,односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) лице из става 1. тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (да испуњава 
услове за наставника ове школе, педагога или психоло-
га), да има дозволу за рад, да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије; 6 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, да је прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року до 2 године 
од дана ступања на дужност положи наведени испит 
у складу са условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр.88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања 
(оригинал), доказ МУП о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање), уверење привредног суда да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 30 дана), уверење Основног суда да се против њега 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога - за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених - достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико исти има, а уколико нема 
потписану изјаву да није имао стручно-педагошки над-
зор у раду, уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, оверену 
фотокопију, биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору директора у складу са законом.

ОСТАЛО: Пријаве са овом документацијом се не враћају 
и задржавају се у архиви школе. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе ОШ 
„Матко Вуковић” Суботица, Руђера Бошковића 1, 24000 
Суботица или донети лично на адресу школе, радним 
даном од 08.00 до 13.00 часова.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38

Наставник предметне наставе 
стручних предмета у подручју рада 

Геодезија и грађевинарство
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог 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 пред-
мета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. На основу члана 3 тачка 1) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада геодезија и грађевинарство („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 16/2015 и 10/2019), наставу из 
стручних предмета из области грађевинарства може да 
изводи: дипломирани грађевински инжењер, дипломи-
рани грађевински инжењер за конструкције, дипломи-
рани грађевински инжењер за хидротехнику, дипло-
мирани грађевински инжењер за путеве и железнице, 
дипломирани грађевински инжењер за планирање и 
грађење насеља, дипломирани грађевински инжењер 
за менаџмент, технологију и информатику у грађеви-

нарству, дипломирани инжењер архитектуре, дипломи-
рани инжењер грађевинарства, мастер инжењер грађе-
винарства, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области грађевинског 
инжењерства, мастер инжењер архитектуре, претход-
но завршене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области архитектуре и урбанизма, мастер 
инжењер урбанизма, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области архитек-
туре и урбанизма, мастер инжењер урбанизма и регио-
налног развоја, претходно завршене студије првог сте-
пена - основне академске студије у области архитектуре 
и урбанизма.

Наставник практичне наставе у 
области графичарство

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог 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 пред-
мета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз услов да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
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. септембра 2005. године. Изузетно, 
наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. На основу члана 8. тачка 14) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада хемија, неметали и графичар-
ство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018 и 7/2019), практичну 
наставу за образовне профиле техничар штампе, техни-
чар графичке дораде, техничар за графичку припрему и 
техничар за обликовање графичких производа може да 
изводи: дипломирани инжењер технологије, група гра-
фичка техника, дипломирани инжењер технолог, група 
графичка техника, дипломирани инжењер технологије, 
одсек органско-технолошки, група технологија графич-
ких процеса, дипломирани инжењер технолог, одсек 
органско-технолошки, група технологија графичких про-
цеса, дипломирани инжењер технологије, одсек графич-
ко инжењерство, дипломирани инжењер за графичко 
инжењерство и дизајн, струковни инжењер технологије, 
студијског програма графичка технологија са претход-
но завршеном средњом графичком школом оног зани-
мања или образовног профила за које наставник изводи 
наставу, струковни инжењер графичког инжењерства и 
дизајна, графички инжењер или инжењер графичке тех-
нологије са претходно завршеном средњом графичком 
школом оног занимања или образовног профила за који 
наставник изводи наставу, струковни инжењер техноло-
гије специјалиста, студијски програм графичка техника, 
са претходно завршеном средњом графичком школом 
оног занимања или образовног профила за који настав-
ник изводи наставу, струковни инжењер индустријс-
ког инжењерства - специјалиста графичког инжењер-
ства, са претходно завршеним основним струковним 
студијама на студијском програму Графичка техника и 
завршеним средњим образовањем оног занимања или 
образовног профила за који наставник изводи наставу, 
мастер инжењер технологије, завршене основне и мас-
тер академске студије на студијском програму инжењер-
ство материјала - графичко инжењерство, дипломирани 
инжењер технологије - графичко инжењерство, завр-
шене основне академске студије, струковни инжењер 
технологије, студијски програм за графичку технологију, 
за графичку технику, за графичку технику или графичко 
инжењерство и завршеном средњом графичком школом 
оног занимања или образовног профила за који настав-
ник изводи наставу, специјалиста струковни инжењер 
технологије, претходно завршеним основним струков-
ним и специјалистичким струковним студијама за гра-
фичку технологију, за графичку технику или графичко 
инжењерство и завршеним средњим образовањем оног 
занимања или образовног профила за који наставник 
изводи наставу, дипломирани инжењер графичког 
инжењерства и дизајна – мастер, мастер инжењер гра-
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фичког инжењерства и дизајна, дипломирани инжењер 
графичког инжењерства и дизајна, завршене основне 
академске студије, инжењер технологије за графичку 
технологију, дипломирани дизајнер - модул Графички 
дизајн, мастер дизајнер - модул Графички дизајн.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: на основу члана 26 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Политехничкој школи 
Суботица (дел.бр. 01-1409/2018), за обављање послова 
радног места домара/мајстора одржавања радни однос 
може се засновати са лицем које има трећи или четврти 
степен стручне спреме металске, електро, грађевинске 
или дрвопрерађивачке струке и положен стручни испи-
ти за рад са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници).

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
УСЛОВИ: на основу члана 28 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Политехничкој школи 
Суботица (дел.бр. 01-1409/2018), за обављање послова 
радног места техничар инвестиционог и техничког одр-
жавања и одржавања уређаја и опреме - запослени на 
одржавању машина, инструмената и инсталација, радни 
однос може се засновати са лицем које има четврти или 
пети степен стручне спреме техничке струке.

Чистачица
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УСЛОВИ: на основу члана 29 Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Политехничкој школи 
Суботица (дел.бр. 01-1409/2018), за обављање послова 
радног места чистачица - запослени на пословима одр-
жавања хигијене, радни однос може се засновати са 
лицем које има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 ЗОСОВ, и то: има одговарајуће образовање, има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. На основу члана 141. став 7. 
ЗОСОВ, послове наставника може да обавља лице које 
је 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. Наставник мора да има и обра-
зовање 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наведено 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 сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), потписану 
биографију кандидата (CV), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фото-
копију, прибавља се у надлежној полицијској управи 
према месту пребивалишта), доказ о испуњености усло-
ва из члана 141. став 7. Закона (за радна места под 1. и 

2.), доказ о испуњености услова из члана 142. Закона 
(образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно положен стручни испит или испит 
за лиценцу наставника) – наведено образовање настав-
ник 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 (за радна места под 1. и 2.), 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју је 
именовао директор школе, Решењем, дел.бр. 01-144/1 
од 21. 2. 2020. године. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани 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 стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидати-
ма са листе кандидата 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 документацију, у складу са зако-
ном. Пријаве на конкурс слати на адресу: Политехничка 
школа, Максима Горког 38, Суботица 24000. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Исидора Оташевић, 024/663-107. Непотпуне и неблаго-
времено приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник немачког језика и 
књижевности

за рад у одељењу на српском и 
мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14 и 13/17 - одлука УС 
РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
и 10/19) и члана 3. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и члана 27. Правилника о система-
тизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да 
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије ) и то: (1) студије 
другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; и 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
је уређивао високо образовање до 10.ептембра 2005. и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и то: про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм језик, књижевност 
и култура), мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита и давања 

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 законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање, има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад мађарски језик. Уз пријаву на конкурс 
поднети: кратку биографију, попуњен и одштампани 
формулар на интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде - уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образо-
вање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 
142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник 
обавезан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 
али не старија од 6 месеци, доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у складу са чла-
ном 141. став 7. Закона, доказује се стеченим средњим, 
вишим, или високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад или положеним испи-
том из тог језика по програму одговарајуће високо школ-
ске установе, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), али не старије од шест 
месеци. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавање.

ОСТАЛО: Пријаву доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства 
бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 – др.закон и 6/20), посеб-
не услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Вук Караџић” Шабац.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије из области правних наука, односно основне студије 
у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, из области правних наука ); 2) доказ да је кан-
дидат стекао високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге 
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рођених (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); 5) потврду да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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 породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) дозволу 
за рад секретара (лиценца за секретара) или уверење о 
положеном стручном испиту за секретара, правосудном 
или стручном испиту за запослене у органима државне 
управе или државном стручном испиту (уколико канди-
дат не поседује ништа од наведеног дужан је да у року 
од две године од дана заснивања радног односа поло-
жи испит за лиценцу за секретара), уколико поседује; 
7) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу Основна 
школа “Вук Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Стручни сарадник - библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 – др.закон и 6/20), 
посебне услове из Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Вук Караџић” Шабац.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије, односно основне студије у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године ); 2) доказ да 
је кандидат стекао високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверену фотокопију); 
3) уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); 4) извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); 5) потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање; 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима-не старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна 
школа “Вук Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411, 341-025
e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs

Наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС) доставити следећу документацију: 1. овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању по чл.140 Закона а сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018.), 2. оверену копију уверења да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља се у МУП-у ПУ Републике Србије), 
не старије од 6 месеци, 3. оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; 4. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ од одговарајуће високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”.

ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1. да имају одговарајуће образовање - прописано 
чланом 132 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020); 
2. да има дозволу за рад секретара (лиценцу за секрета-
ра), уколико нема дозволу за рад секретара дужно је да 
у року од две године од дана заснивања радног одно-
са положи испит за лиценцу за секретара; 3. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 4. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5. да имају држављанство 
Републике Србије; 6. да знају српски језик и језик на 
којем остварују образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидати треба да доставе следећа доку-
мента: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оверену фотокопију дозволе 
за рад секретара (уколико има дозволу за рад секрета-
ра); 3. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје 
МУП-полицијска управа)- оригинал или оверена фото-
копија; 4. уверење о држављанству Републике Србије, 

не старије од шест месеци (оригинал или оверену фото-
копију); 5. доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже 
кандидат који није стекао образовање на српском јези-
ку, тако што подноси доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са дока-
зима о испуњавању услова конкурса достављају се на 
адресу: Основна школа “Војвода Степа”, Карађорђева 1, 
15305 Липолист.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
КАРАЂОРЂЕВИЋ”

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Наставник српског језика
са 85% радног времена, место рада: 

Прњавор и Рибари

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примље-
но лице које: 1. има одговарајуће образовање и то: за 
наставника и стручног сарадника: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове прописа-
не, Законом основама система образовања и васпитања 
васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020 ), Закона о основном образовању и васпитању 
(„Сл. гласнинк РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19), 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017) и Правилника 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).

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потписана биографија кандидата, 
оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству,( не старије од 6 месе-
ци), оригинал/оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, оригинал/оверена копија уверења о неосуђи-
ваности. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве је 
осам дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу секретар Слободан Перић, 015/282-218, 
064/4602-024. Адреса на коју се подносе пријаве: Основ-
на школа „Краљ Александар Карађорђевић”, Војводе 
Мишића 2, 15306 Прњавор.

Наука и образовање
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
15233 Метлић, Волујац

Наставник математике
са 90% радног времена

3 извршиоца

Наставник математике
са 65% радног времена

Наставник руског језика

Спремачица
са 86% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 10/19), а за радно 
место под редним бр. 1., 2. и 3.и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. За радна места 
под редним бр. 4. и 5. потребно је да кандидати имају 
завршену основну школу. Кандидати достављају сле-
дећу документацију: одштампан попуњен пријавни фор-
мулар (који могу преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете), кратку биографију, оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично 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 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање.

ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу 
школе: ОШ ”Доситеј Обрадовић”, Волујац, 15233 Мет-
лић, са назнаком „За конкурс“. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни 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 способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не. Затим конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од обављеног разговора са канди-датима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Машинство и обрада 

метала
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005; 2. испуњеност услова у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма; 3. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност у складу 
са чланом 139 став 1. тачка 3. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

бр. 88/2018, 27/208-др.закони, 10/2019 и 6/2020), а то 
је непостојање правоснажне пресуде за кривично 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 родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом , утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. држављанство Републике Србије; 6. позна-
вање српског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 141. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005.; на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; средње образовање (пети сте-
пен) и положен специјалистички, односно мајсторски 
испит и петогодишње радно искуство у струци стече-
ним после специјалистичког, односно мајсторског испи-
та; 2. испуњеност услова у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама; 3. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 4. неосуђиваност у складу са чланом 139 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208-
др.закони, 10/2019 и 6/2020), а то је непостојање пра-
воснажне пресуде за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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; 5. 
држављанство Републике Србије; 6. познавање српског 
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

Наставник практичне наставе 
у подручју рада Саобраћај - 

инструктор вожње
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 и одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 141. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005.г.; на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студије у трајању од три године 
или више образовање; средње образовање (пети сте-
пен) и положен специјалистички испит и петогодишње 
радно искуство у струци стеченим после специјалистич-
ког испита; 2. сва лица морају да имају претходно поло-
жен специјалистички испит за возача моторних возила 
– инструктора или инструктора вожње; 3. испуњеност 
услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; 4. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 5. неосуђи-
ваност у складу са чланом 139 став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208-др.закони, 10/2019 
и 6/2020), а то је непостојање правоснажне пресуде 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом , утврђено дискрими-
наторно понашање; 6. држављанство Републике Србије; 
7. познавање српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. стечено основно образовање; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/208-
др.закони, 10/2019 и 6/2020), а то је непостојање пра-
воснажне пресуде за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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. 
држављанство Републике Србије; 5. познавање српског 
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат може 
преузети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат 
подноси доказ о степену и врсти образовања, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о нео-
суђиваности – уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса). Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о психофи-
зичкој способности кандидата прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сва документа кандидати прилажу 
као оверене копије или у оригиналу, а неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом се достављају 
у конкурсном року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу: Техничка школа Шабац, Бањичких жртава 2, 
15000 Шабац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15 000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник математике

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
став 1. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон 
и 10/19) и остале опште услове предвиђене Законом 
о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони и 10/19), да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа 
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће 

Наука и образовање



   |  Број 871 | 04.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs104 

образовање - прописану врсту и степен стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одго-
варајућем образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 
10/19), 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 
непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са 
чланом 139 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни 
фолмулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фол-
муларом достављају на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

Наставник предметне наставе - 
статистика

са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2020. године, ради 

замене запослене распоређене на радно 
место помоћника директора

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019): на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; испуњеност 
услова у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада еконо-
мија, право и администрација, 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. 
Закон, 10/2019), а то је непостојање правоснажне пре-
суде за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом , утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. познавање српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад (сматраће се да 
кандидат познаје српски језик самом чињеницом да је 
образовање стечено на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Уз пријавни формулар који 
кандидат може преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образо-
вања, уверење о држављанству и доказ о неосуђива-
ности. Доказ о психофизичкој способности кандидата 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва доку-
мента кандидати прилажу у оригиналу или као оверене 
копије, и уз пријавни формулар попуњен са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају на адресу: Економска школа „Стана 
Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Особа за контакт: Дубравка Јурешић, тел. 015/350-274.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ЖИКА ПОПОВИЋ” 

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/513-134

Конкурс објављен у публикацији “Послови” бр. 865 од 
22.01.2020. године, за радно место: професор физичког 
васпитања, на неодређено време, у матичној школи, са 
80% радног времена, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

Наставник енглеског језика
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања 
предвиђеног Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основним шко-
лама, треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 
139 став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) да има одговарајуће образовање из члана 
140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 
3) да није правоснажном судском пресудом осуђиван 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривич-
на дела насиље у породици, одузимање, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривична дела примање и давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом утврђено, дискриминаторно пона-
шање што онемогућава рад у образовању; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству односно извод из матичних 
књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима), доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве се достављају 
на адресу школе: Основна школа „Николај Велимиро-
вић“, 15000 Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком: 
“Конкурс за наставника енглеског језика” или лично 
код секретара. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 015/350-483.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника односно школског 
педагога треба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Пра-
вилником 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, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-

сти 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; 
5. да знају српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у ОШ ”Јован Цвијић” Дебрц. Чланом 
140 став 1и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 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 предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидати за наставника уз 
пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 
11/2019); уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису 
осуђивани правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење да није старије од 6 месеци); доказ да знају 
српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у ОШ ”Јован Цвијић” Дебрц, у конкретном случају 
(диплома издата и стечена на српском језику или уве-
рење одговарајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија).

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. На 
пријавном формулару кандидати треба да допишу адре-
су пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
и адресу електронске поште ако је кандидат поседује. 
Пријавни формулар са доказима доставити у року 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на адре-
су: ОШ „Јован Цвијић” Дебрц, Београдски пут бб, 15214 
Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора или секретара школе и путем телефона: 
015/7517-020 и 015/7517-348.
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ВАЉЕВО

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје, Јабучје бб

тел. 014/434-014

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), односно 
чланом 21 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то 
ако: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 
човечанства и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености наведених услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2. који се прибавља пре закључења уговора о раду. У 
смислу услова из става 4. тачка 1. конкурса који се тиче 
образовања кандидата, Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Димитрије Туцовић” 
Јабучје прописано је следеће: „За обављање послова 
радног места шефа рачуноводства може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло високо образовање 
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године а изузетно лица 
са средњим образовањем и најмање пет година рад-
ног искуства стеченог на тим пословима”. Кандидати 
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: диплому о стече-
ном одговарајућем обарзовању (кандидати који су завр-
шили други степен достављају и диплому са основних 
академских студија); извод из матичне књиге рођених 
(на прописаном обрасцу са холограмом); уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну 
биографију (CV). Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и пријаве 
са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено 
радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поспупака. Одлуку о избору кандида-
та обавиће се у просторијама ОШ “Димитрије Туцовић” у 
Јабучју, с тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени на адресу односно број контак 
телефона који су навели у пријавама. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова предати непосредно у секре-
таријату школе или послати на горе наведену адресу. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком 
“Конкурс за пријем у радни однос на радном месту шеф 
рачуноводства”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и пре телефона 014/434-
014. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Сл. гласник РС” бр .24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС и 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни), односно чланом 21. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Димитрије Туцовић” у 
Јабучју, и то ако: 1. има одговарајуће образовање; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита;за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечанства и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављансто Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наве-
дених услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2. који се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Послове наставника разредне наставе 
може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; в) високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем изузетно. Кандидати подносе одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати су дужни да приложе одгова-
рајућу документацију којом се доказује испуњеност про-
писаних услова и то: диплому о стеченом одговарајућем 
обарзовању (кандидати који су завршили други степен 
достављају и диплому са основних академских сту-
дија); извод из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу са холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци); личну биографију (CV). Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговреме пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти који испуњавају услове за оглашено радно место, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поспупака. Одлуку о избору кандидата обавиће 
се у просторијама ОШ “Димитрије Туцовић” у Јабучју, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену разговора 
бити обавештени на адресу односно број контак теле-
фона који су навели у пријавама. Пријаве са доказима о 
испуњености услова предати непосредно у секретарија-
ту школе или послати на горе наведену адресу. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту наставника раз-
редне наставе”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и путем телефона: 014/434-
014. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Домар школе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 

(“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС и 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони), односно чланом 21 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ “Димитрије Туцовић” 
у Јабучју, и то ако: 1. има одговарајуће образовање; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора  у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човечанства и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављансто Републике Србије. 
Докази о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2. који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. У смислу 
услова из става 4 тачка 1 конкурса који се тиче образо-
вања кандидата, Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ “Димитрије Туцовић” Јабучје 
прописано је следеће: “За обављање послова радног 
места домара радни однос може се засновати с лицем 
које испуњава услове прописане чланом 17 овог правил-
ника и има трећи степен - квалификовани радник, или 
четврти степен стручне спреме - електро или машин-
ске струке”. Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Уз пријавни формулар канди-
дати су дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних услова и то: 
диплому о стеченом одговарајућем обарзовању (канди-
дати који су завршили други степен достављају и дипло-
му са основних академских студија); извод из матичне 
књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); 
личну биографију (CV). Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за 
оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поспупака. Одлуку о избо-
ру кандидата обавиће се у просторијама ОШ “Димитрије 
Туцовић” у Јабучју, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на адресу односно 
број контак телефона који су навели у пријавама. Прија-
ве са доказима о испуњености услова предати непосред-
но у секретаријату школе или послати на горе наведену 
адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос на радном месту 
домара школе”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и путем телефона: 014/434-
014. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

ОШ “МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: За кандидате обавезно је одговарајуће високо 
образоавање за наставника односно стручног сарадни-
ка, предиђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 8817, 
27/18 и 10/19), као степен и врста образовања, који су 
предвиђени 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, 
10/16, 11, 16, 2/17, 3,17 и 13/18). Чланом 139 Закона о 
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основама система, предвиђени су услови за пријем у 
радни однос: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (доказ: диплома или уверење - може оверена 
фотокопија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 (доказ: извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе); 4) има држављанство Републи-
ке Србије; (доказ: уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) овог члана оба-
везни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора. Кандидати под-
носе школи: одштампан и попуњен пријавни фирмулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз документацију: доказ о одгова-
рајућем образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и доказ о завршеним основним ака-
демским студијама), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци), извод из књиге рођених, личну биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са достављају 
лично или поштом, са назнаком “За конкурс”. Кандидати 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

Наставник математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: За кандидате обавезно је одговарајуће високо 
образоавање за наставника, односно стручног сарадни-
ка, предиђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 8817, 
27/18 и 10/19), као степен и врста образовања, који 
су предвиђени Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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 и 13/18). Чланом 
139 Закона о основама система, предвиђени су услови 
за пријем у радни однос: 1) да кандидат има одгова-
рајуће образовање (доказ: диплома или уверење, може 
оверена фотокопија); 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; (доказ: извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе); 4) има држављанство Републике 
Србије; (доказ: уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) овог члана оба-
везни  су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора. Кандидати под-
носе школи: одштампан и попуњен пријавни фирмулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз документацију: доказ о одгова-
рајућем образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и доказ о завршеним основним ака-
демским студијама), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци), извод из књиге рођених, личну биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са достављају 
лично или поштом, са назнаком “За конкурс”. Кандидати 
изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: За кандидате обавезно је одговарајуће високо 
образоавање за наставника, односно стручног сарадни-
ка, предвиђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 8817, 
27/18 и 10/19), као и степен и врста образовања, који 
су предвиђени Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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 и 13/18). Чланом 
139 Закона о основама система, предвиђени су услови за 
пријем у радни однос: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (доказ: диплома или уверење - може ове-
рена фотокопија); 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 (доказ: извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе); 4) има држављанство Републи-
ке Србије; (доказ: уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3) - 5) овог члана 
обавезни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора. Кандидати под-
носе школи: одштампан и попуњен пријавни фирмулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз документацију: доказ о одгова-
рајућем образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављау и доказ о завршеним основним ака-
демским студијама), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци), извод из књиге рођених, личну биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са достављају 
лично или поштом, са назнаком “За конкурс”. Кандидати 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: За кандидате обавезно је одговарајуће високо 
образовање за наставника, односно стручног сарадни-
ка, предиђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 8817, 
27/18 и 10/19), као и степен и врста образовања, који су 
предвиђени 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, 
10/16, 11, 16, 2/17, 3,17 и 13/18). Чланом 139 Закона о 
основама система, предвиђени су услови за пријем у рад-
ни однос: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
(доказ: диплома или уверење - може овер. фотокопија); 
2) психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказ: извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе); 4) има држављан-
ство Републике Србије (доказ: уверење); 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) овог 
члана обавезни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора. Канди-
дати подносе школи: одштампан и попуњен пријавни 
фирмулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, уз документацију: 
доказ о одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили други степен, достављау и доказ о завршеним 
основним академским студијама), уверење о држављан-

ству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), извод из књиге рођених, личну 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве са 
достављају лично или поштом, са назнаком “За конкурс”. 
Кандидати изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: За кандидате који конкуришу доставља се 
сведочанство - уверење о завршеном основном образо-
вању , уз наведене законске услове. Чланом 139 Закона 
о основама система, предвиђени су услови за пријем у 
радни однос: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (доказ: диплома или уверење - може оверена 
фотокопија); 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 (доказ: извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе); 4) има држављанство Републи-
ке Србије; (доказ: уверење); 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) овог члана оба-
везни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора. Кандидати под-
носе школи: одштампан и попуњен пријавни фирмулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз документацију: доказ о одгова-
рајућем образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављау и доказ о завршеним основним ака-
демским студијама), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци), извод из књиге рођених, личну биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са достављају 
лично или поштом, са назнаком “За конкурс”. Кандидати 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник физике
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: крат-
ку биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију или оригинал); уверење о држављанству 
(оверену фотокопију или оригинал); пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; уколико кандидат 
није стекао основно, средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Поред општих услова 
(члан 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања “Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место: наставник 
физике, морају испуњавати и посебне услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања  настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-

Наука и образовање
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назији (“Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, и 13/2018). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: крат-
ку биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију или оригинал); уверење о држављанству 
(оверену фотокопију или оригинал); пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; уколико кандидат 
није стекао основно, средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Поред општих услова 
(члан 139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања „Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место: чистачица, 
морају испуњавати и посебне услове предвиђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у 
Ваљевској гимназији: диплому завршене основне шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

ОШ “СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица, Памбуковица бб

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 - др.зако-
ни, 10/19 и 6/20) одговарајући степен стручне спреме 
а у складу са чланом 140 истог закона, као и 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 11/19); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се доставља приликом закључења 
уговора о раду); уверење да није осуђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања не старије од шест месе-
ци, тј. да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе,против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); диплому о стеченом оразовању (оригинал или 
оверена копија) лица која су стекла мастер, прилажу и 
диплому основних академских студија; да зна језик на 
коме се одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве за конкурс се подносе у затвореним коверта-
ма са назнаком: “За конкурс за радно место наставника 
разредне наставе”, поштом на горе наведену адресу или 
се непосредно предају секретаријату школе сваког рад-

ног дана од 8 до 12 часова. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, сваког рад-
ног дана у времену од 9 до 12 часова и/или на телефон 
014/481-108.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни, 10/19 и 6/20), одговарајући степен стручне спреме, 
а у складу са чланом 140 истог закона, као и 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 11/19); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се доставља приликом закључења 
уговора о раду); уверење да није осуђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања не старије од шест месе-
ци, тј. да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: 
уверење о држављанству - не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); диплому о стеченом оразовању (оригинал или 
оверена копија) лица која су стекла мастер, прилажу и 
диплому основних академских студија; да зна језик на 
коме се одвија васпитно-образовни рад (српски језик). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве за конкурс се подносе у затвореним коверта-
ма са назнаком: “За конкурс за радно место наставника 
српског језика”, поштом на горе наведену адресу или се 
непосредно предају секретаријату школе, сваког радног 
дана од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, сваког радног дана 
од 9 до 12 часова и/или на телефон: 014/481-108.

ОШ “САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат: има одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
на основу Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013); да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: (1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студијама 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета или сту-
дијама другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз чега мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ђацима и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-

ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђиван по основама из члана 
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020); уверење из основног суда да није 
против кандидата покренут кривични поступак по осно-
вама из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); лекарско уверење; радну биографију. Наведени 
документи морају бити у оригиналу или у овереној фото-
копији не старији од шест месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о рад. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
подносе се поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„За конкурс” или лично у школи радним данима од 08 до 
14 часова. Ближе информације могу се добити од секре-
тара школе путем телефона: 014/3445-172.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове за 
пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020): да има 
одговарајуће образовање (основно образовање, први 
степен стручне спреме); да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђиван по основама из члана 
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020); уверење из основног суда да није 
против кандидата покренут кривични поступак по осно-
вама из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); лекарско уверење; радну биографију. Наведени 
документи морају бити у оригиналу или у овереној фото-
копији не старији од шест месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о рад. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
подносе се поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс” или лично у школи радним данима од 
08 до 14 часова. Ближе информације могу се добити од 
секретара школе путем телефона: 014/3445-172.

Домар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове за 
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пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); да има 
одговарајуће образовање (средње образовање - III сте-
пен стручне спреме); да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђиван по основама из члана 
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020); уверење из основног суда да није 
против кандидата покренут кривични поступак по осно-
вама из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); лекарско уверење; радну биографију. аведени 
документи морају бити у оригиналу или у овереној фото-
копији не старији од шест месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о рад. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
подносе се поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„За конкурс” или лично у школи радним данима од 08 до 
14 часова. Ближе информације могу се добити од секре-
тара школе путем телефона: 014/3445-172.

СРЕДЊА ШКОЛА 
“ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Наставник математике
УСЛОВИ: На конкурс може се пријавити кандидат који 
испуњава услове прописана чланом 139 и чланом 140 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но 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, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, 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 и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави и: попуњен пријавни формулар који се 

налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); доказ да није осуђи-
ван сходно члану 139 став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); очитану личну карту и радну биографију. Наве-
дени документи морају бити у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. У току трајања поступка одлучивања о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се 
подвргну провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење пре закључења уговора о раду. Пријаве се подно-
се непосредно школи радним даном од 08-14 часова или 
путем поште. Пријаве слати са назнаком „За конкурс - 
наставник математике” на горе наведену адресу. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. За све додатне информације у вези конкурса 
јавити се секретару школе на тел.014/3445-173.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Секретар школе
УСЛОВИ: за радно место секретара школе кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 132., 139 и члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 - др.за-
кон и 6/20) и то да: је стекао одговарајуће високо обра-
зовање из области правних наука, у складу са чланом 
140 став 1. Закона: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) по прописима које уређују 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Приликом пријављивања на конкурс, канди-
дат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 3) оверену фотокопију дипломе или уве-
рења (ако диплома није уручена) о стеченој стручној 
спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених ( не старији од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса); 5) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству ( не старији од 
6 месеци од дана објављивања конкурса); 6) уверење 
из МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса) да није осуђиван; 7) уверење из основног суда 
(не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса) 
да се против њега не води кривични поступак; 8) доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање, као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 

од шест месеци. Пријаве се достављају непосредно 
секретаријату школе или поштом на горе наведену адре-
су. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон број 014/221-462.

ВРАЊЕ

СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240

тел. 017/653-663

Наставник куварства
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Просветни гласник“ бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017 и 13/2018), као и остали услови пред-
виђени Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закони, 10/2019 и 6/2020); да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање 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 изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дикриминатор-
но понашање и да има држављанство Републике Србије.

Наставник здравствене групе 
предмета

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Здравство и социјална заштита („Про-
светни гласник“ бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019), 
као и остали услови предвиђени Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020); да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 и да 
има држављанство Републике Србије.

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада машинство и обрада метала („Просвет-
ни гласник бр.16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. и 9/2019) као и 
остали услови предвиђени Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019 и 6/2020); да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, противправног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дикрими-
наторно понашање и да има држављанство Републике 
Србије.

Наука и образовање
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Домар
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање, IV степен 
стручне спреме, из области машинства и обраде метала, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду), да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, противправног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дикриминаторно понашање и да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију), оверену фотокопију личне карте, личну и радну 
биографију (са контакт телефоном, имејлом и адресом 
становања), оригинал или оверена фотокопија уверења 
о некажњавању из казнене евиденције МУП-а, уверење 
основног суда да није подигнута оптужница или покре-
нута истрага. Комисија ће извршити ужи избор канди-
дата које ће упутити на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, у року од 8 дана, од дана 
истека рока за подношење пријава. О датуму обављања 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима кандидати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закључена уговора о 
раду. Пријаве доставити на адресу школе, 17520 Буја-
новац, Карађорђа Петровића 240, у року од 8 дана од 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
Вртогош, Народног фронта бб

17521 Ристовац 
тел. 017/445-103

Чистач/ица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: 
1) да има одговарајуће образовање, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној инетрнет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, доказ да 
имају стечено одговарајуће образовање - оверен пре-
пис / оверену копију сведочанста о завршеној основној 
школи, оверен препис / оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оверен препис / ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима - изабрани кан-
дидат достваља пре закључења уговора о раду, доказ 

о познавању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
сведочанство на српском језику; доказ о неосуђиваности 
(уверење МУП-а из казнене евиднције, не старије од 6 
месеци), радну биографију са телефоном за контакт. 
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 истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су ушли у ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна НСЗ. У року од осам дана од 
пријема резултата психолошке процене конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, а затим обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора. Кандидати који су били на психолошкој процени у 
последњих 6 месеци достављају податак о томе када и 
где је извршена процена. Пријаве се подносе на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Адреса шко-
ле: Основна школа “1. мај”, Вртогош, Народног фронта 
бб, 17521 Ристовац, са назнаком: “За конкурс - чистач/
ица”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 017/445-103.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб

тел. 017/421-795

Домар - ложач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајућу здравствену способност, да 
има држављанство Србије, да има III степен стручне 
спреме у складу са Правилником о стручној спреми, да 
није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 
месеци, да се против кандидата не води истрага. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: 1. доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 2. 
оверен препис дипломе о стеченом образовању, 3. уве-
рење из СУП-а о неосуђиваности, 4. уверење из суда да 
није под истрагом. Ближе информације могу се добити 
на телефон школе: 017/421-795 или у просторијама ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Врању, Косовска бб. Пријаве се 
подносе искључиво у писаној форми на адресу школе 
или путем поште.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Помоћни радник - радник у школској 
радионици - узгајивач домаћих 

животиња
2 извршиоца

УСЛОВИ: нижа стручна спрема или IV степен стручне 
спреме у зависности од образовног профила ученика.

Возач - руковалац пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и возачка доз-
вола Ф категорије.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове за горе 
наведена радна места прописане члановима 139, 140, 
141 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и то: 
да поседује горенаведено образовање; да има психич-
ку, 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 3 месеца, као и за кри-
вична 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 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачка 1 овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: диплому 
или уверење о стеченом образовању - 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 осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017) 
и то: уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; доказ 
о познавању српског језика и језка на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није 
стекао диплому српском језику. 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 
страни Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. доказе о испуње-
ности услова заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи (поштом или лично) на горена-
ведену адресу са назнаком “Конкурс за пријем у радни 
однос (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису орги-
нални, него фотокопије или преписи морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа 
(“Службени гласник РС”, број 93/2014 и 22/2015). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом 
конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 017/815-051.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/423-630, 422-425

Наставник хемијске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог са 
функције директора школе, са 85% 

радног времена

Наставник историје уметности са 
теоријом форме

са 10% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са коришћења неплаћеног 
одсуства, односно до 01.06.2020. године

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до повратка 
запосленог са коришћења неплаћеног 

одсуства, односно до 01.06.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивања 
радног односа утврђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 
139, 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- 
др. Закон и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, стечено на: 1) студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или инетрдисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
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чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, или са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, и Правилником 
о врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Хемија, неметали и графичарство (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 
18/18 и 7/19). Уз пријаву на конкурс кандиддат треба да 
приложи: 1. пријавни формулар са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. 
оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образо-
вању, 3. оригинал/оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, не страије од 6 месеци, 4. ориги-
нал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
5. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности, 
6. радну биографију и телефон за контакт, 7. доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или копији која је прописно оверена код јавног 
бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке техолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је изврше-
на. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама школе, о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објавливања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Пријаве слати на адресу: Хемијско-технолошка школа 
Врање, Моше Пијаде бб. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор стручних предмета из 
области ветеринарске медицине - 

професор ветерине
УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет - VII степен, 
мастер. Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017). и то: да поседује одговарајуће образовање за 
наставника у складу с одребама чл.139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручној школи; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачка 1 овог члана саставни су део пријаве на 

конкурс а доказ из става 1 тачка1, 3, 5, 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: дипло-
му или уверење о стеченом образовању - 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 осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело учиње у чл. 
139 став 1 тачка 3 закона о основана система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) 
и то: уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад, подноси кандидат који није 
стекао диплому српском језику. 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 
страни Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. доказе о испуње-
ности услова заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи (поштом или лично) на горе 
наведену адресу са назнаком “Конкурс за пријем у рад-
ни однос (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови” Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису орги-
нални, него фотокопије или преписи морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа 
(“Службени гласник РС”, број 93/2014 и 22/2015). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом 
конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, контакт телефон: 017/815-051.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима 139 и 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно: да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о стручној спреми 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018); да има психичку,физичку и здравстве-
ну 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
а има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве, у оригиналу или у овереном препису или овереној 
фотокопији, следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса, уверење о држављанству Републике 
Србије- не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса, диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању из области образовања према Пра-
вилнику о стручној спреми и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици,одузимање 

малолетног лица,запуштање и злоствљање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 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. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Конкурс спроводи Комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Кандидати који буду испуњавали усло-
ве конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из 
претходног става и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно 
је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или 
на дан државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом.

Чистач
1 извршилац за рад у Стублу и 1 за рад у 

издвојеном одељењу у Лепеници
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24.Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење), треба да има I тепен стручне спреме, да има 
психичку, физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе, у оригиналу или у овереном препису или 
овереној фотокопији, следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса, уверење о дрђављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса, сведочанство о завршеној основној 
школи; уверење из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван правноснажном 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 кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи Комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке.Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника,рок исти-
че истеком првог наредног радног дана.Потпуном прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у 
складу са Законом и овим конкурсом.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
17500 Врање, Есперанто бб

1. Професор хемије
са 15% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: стручна спрема - према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама: основне 
дипломске студије у трајању од 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, професор хемије или мастер академске 
студије - мастер професор хемије.

2. Професор физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: стручна спрема - према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама: основне 
дипломске студије у трајању од 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, професор физичког васпитања или - мас-
тер академске студије - мастер професор физичког вас-
питања.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 1. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 2. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које ј изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у продици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију , и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
3. да имају држављанство Републике Србије, 4. да знају 

језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих докуме-
ната: диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из 
казнене евиднције - (услови, тачка 2). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима и децом доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати достављају и пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са 
назнаком: “За конкурс”, на адресу школе: Економско-тр-
говинска школа, Есперанто бб, 17501. 

СРЕДЊА ШКОЛА “СЕЗАИ СУРОИ”
Бујановац, Миђени бб

тел. 017/653-826

1. Професор групе предмета 
медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

2. Стручни сарадник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, педагог или психо-
лог.

3. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: основна или средња школа.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице 
а основу члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања то ако: 1. има одговорајуће 
образовање; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3 није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовни васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс , а доказ 
из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре заклу-
чења уговора о раду. Наставник и стручни сарадник јес-
те лице који је стекао одговарајуче исоко образовање: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке струковне 
студије) и то: 1. студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајучи предмет, односно 
групу предмета; 2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердициплинарне, мултидици-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2. на 
основним студијама у трајању однајмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из 1 тачка 1 подтачка 
2 овог члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим висо-
ким на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишем образо-
вању. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фото-

копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; уверење 
да кандидат 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања. Доказ о ипуњености услова из члана 139 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тачка 1, 3 -5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати подносе комплетну документацију на горена-
ведену адресу. Непотпуна и неблаговремено приспела 
документација се неће узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, број телефона: 017/653-826, 063-8869032. Напо-
мена: настава се у школи изводи на албанском језику.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ПРЕШЕВО“

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130, 017/660 690

e-mail: shmtpr@hotmail.com

1. Наставник српског језика као 
нематерњег

настава на албанском језику
2 извршиоца

2. Наставник машинске групе 
предмета

настава на албанском језику
3 извршиоца

3. Наставник електротехничке групе 
предмета

настава на албанском језику
4 извршиоца

4. Наставник математике
настава на албанском језику

4 извршиоца

5. Наставник економске група 
предмета

настава на албанском језику

6. Наставник саобраћајне групе 
предмета

настава на албанском језику

7. Наставник саобраћајне групе 
предмета

настава на српском језику

8. Наставник медицинске групе 
предмета

настава на албанском језику
3 извршиоца

9. Наставник медицинске групе 
предмета

настава на албанском језику

10. Чистачица (помоћни радник)
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставни-
ка може бити примљен кандидат који испуњава потреб-
не услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019 и 6/2020. године). 
Кандидати за радна места од1 до 8 треба: да имају одго-
варајуће образовање прописано чл. 140 и 142 Закона о 
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основама система образовања и васпитања. Кандидати 
за радно место 9 треба: да имају одговарајуће образо-
вање прописано чланом 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати за радно 
место 10 треба: да имају основно образовање.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) да нису 
осуђивани правноснажном 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописних услова и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, уверењe о држављанству, уверење о неосуђива-
ности, доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс 
могу се поднети у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити 
разматране. Пријаве можете слати на адресу школе. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима од 10.00 до 
13.00 и преко телефона 063/456-071.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БОРА СТАНКОВИЋ”

17525 Трговиште, Ново Село
тел. 064/800-9817

Наставник српског језика и 
књижевности

са 95% радног времена 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да кандидат има одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјлистич-
ке академске студије), студије другог степена из научне, 
односно области за одговарајући предмет односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаве приложити: 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, оверен доказ о школској спреми (диплома), 
уверење о држављанству не страије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених (оверени), лице мора да зна 
језик на коме се остварује образовно - васпитни рад, 
потврду да лице није осуђивано за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васапитања. Напомена: 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду и то од стране лица које је примљено по конкурсу. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученици-
ма обавља надлежна НСЗ у Врању са кандидатима који 
уђу у ужи избор, а испуњавају услове конкурса, при-
меном стандардизованих поступака, сходно члану 154. 
став 5. Закона. Рок за подношење пријаве на конкурс: 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве подносити на адресу: ОШ “Бора Станковић” 
Ново Село, 17525 Трговиште. Контакт телефон школе: 
064/8009-817, звати од 7 до 14 сати.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са 66,11% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
75/14 и 113/17) за заснивање радног односа кандидат 
мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 
и 6/20) и то: 1. да има одговарајући степен и врсту стру-
чне спреме сагласно чл. 140 став 1 и став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и важећем 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник” бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник” бр. 8/15, 
11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 7/19); 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање 
или примање мита; за кривична дела из групе кривична 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(уписати број телефона/мејл адресу), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом доста-
вити школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
(односно уверења уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење са високошколске установе, односно 
уверење о положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно уверење о положеним стручном испиту/
испиту за лиценцу - јер се сматра да наставник који је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
ово образовање), достављају кандидат који ово образо-
вање поседују; кандидат који не поседује ово образо-
вање биће у обавези да га стекне у року од једне, најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу у складу са чланом 142 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; био-
графију (пожељно). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 

обавештени путем телефона на бројеве које су навели 
или на наведене имејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене и обавити разговор 
са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити 
обавештени путем телефона на бројеве које су навели 
у или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће 
донети решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доста-
вити поштом или лично на адресу: Средња школа „Бра-
нислав Нушић“, 18230 Сокобања, Митрополита Михаила 
5, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 Закона о раду, канди-
дати треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да 
имају одговарајуће образовање. Кандидат за радно 
место васпитача мора да има одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања VI или VII степен стручне спреме, смер вас-
питач; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остарује васпитно образовни рад. Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе оверене преписе и то: диплому о 
стручној спреми за васпитача, уверење - потврду о нео-
суђиваности (да није старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. Кандидати треба да доставе 
потврду високошколске установе којом се потврђује да 
кандидат 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 дисиплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверени докуменат да је 
у току студија положио испите из педагогије, и психо-
логије или је положио стручни испит , односно испит за 
лиценцу. Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду а доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом у Националну службу за запошљавање у Зајеча-
ру. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“, лично или на горенаведену адре-
су. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем од стране директора установе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање 

www.nsz.gov.rs
Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду, кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18- др.за-
кон, 10/19 и 6/2020)а) има одговарајуће образовање (у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то:1) на студијама другог степе-
на (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)сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
крвнуће, за кривично дело 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
це Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом и одштампаним пријавним формуларом 
слати на адресу: ОШ „Десанка Макисмовић“ у Зајечару, 
Доситејева 4, 19000 Зајечар. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњени фор-
мулар који се налази на званичном сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању 
и васпитању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), не старију од 6 месеци; уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности правоснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, за пуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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 међуна-

родним правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити на адресу: Основна школа “9. 
српска бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац са 
назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење мол-
бе је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24. Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање и то у складу са чланом 46. 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министрства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријаним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
доказ о стеченом одговарајућем образовању сходно чл. 
46. Правилника о организацији и ситематизацији посло-
ва у ОШ ”Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару (дел.
бр. 234 од 20.03.2018. године), да лице поседује основно 
образовање - (оверена фотокопија доказа о стеченом 
основном образовању); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1. тачка 3) Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потвр-
да, уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ да канди-
дат има држављанство Републике Србије (оригинал уве-
рења, не старији од шест месеци); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе, оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну доку-
ментацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра 
се пријава која је непосредно предата школи пре исте-
ка рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан кад школа не ради, рок 
истиче истеком првог наредног радног дана. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у скла-
ду са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: ОШ ”Љубица Радо-
сављевић Нада” у Зајечару, Ђердапска бб, 19000 Заје-
чар, у затвореној коверти са назнаком „За комисију за 
избор “. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Информације о конкур-
су могу се добити непосредно у школи, као и на теле-
фон: 019/442-112.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Дипломирани економиста за 
финансијске и рачуноводствене 

послове
Наставник биологије

са 25% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана до повратка 

запослене са породиљског одсуства
Наставник рачунарства и 

информатике
за 50% радног времена и стручни 

сарадник - библиотекар за 50% радног 
времена, на одређено време преко 60 

дана, замена часова директора школе у 
првом мандату

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018, 
10/19 и 6/20 - даље: Закон) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 8/15, 11/16, 2/17, 13/18 и 7/19), и то: да има висо-
ко образовање стечено на: 1. 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) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1.тачка 3. Закона (документ издат од стране МУП-а 
РС - не старији од 30 дана); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потвр-
да или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и извод из мати-
чне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал) 
као и краћу радну биографију. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на адресу 
Техничка школа, Карађорђева 52, Књажевац са назна-
ком “За конкурсну комисију”.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Житишту 

и издвојеном одељењу у Равном 
Тополовцу

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то 
ако: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати за наставника енглеског 
језика треба да имају одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19), за наведене послове.

Чистачица 
3 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, односно завр-
шена основна школа. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Кандида-
ти уз одштампан попуњени пријавни формулар треба 
да доставе: а) оверену фотокопију дипломе, односно 
сведочанства о стеченом одговарајућем образовању; 
б) уверење да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; в) уверење о држављан-
ству Републике Србије; г) извод из матичне књиге рође-
них; д) доказ о знању српског језика (доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику); ђ) радну биографију. Сви документи се прилажу 
у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплетном докумен-
тацијом доставља се лично или поштом на адресу: 
Основна школа “Свети Сава” Житиште, Трг ослобођења 
2, 23210 Житиште, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне, 
недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон бр. 023/3821-115.

www.nsz.gov.rs
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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


