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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

Расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС 200 ПОЛАЗНИКА 

НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА 
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ 

ЈЕДИНИЦА
Министарство унутрашњих послова уписаће 200 полазника на 
стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилач-

ких послова, и то:

9 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Звездара

територијa градских општина Звездара, 
Палилула, Стари град и Врачар

8 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Вождовац

територијa градских општина Вождовац 
и Савски венац

8 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Земун

територијa градских општина Земун и 
Нови Београд

5 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Кошутњак

територијa градских општина Чукарица 
и Раковица

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Раковица село
територијa градских општина Раковица 

и Чукарица

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Сурчин

територијa градских општина Сурчин и 
Земун

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Лазаревац

територијa градске општине Лазаревац

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сопот

територијa градске општине Сопот

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Гроцка

територијa градске општине Гроцка

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Бор

територијa града Бора

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кладово

територијa општине Кладово

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Доњи 

Милановац
територијa општине Мајданпек

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мајданпек

територијa општине Мајданпек

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Ваљево

територијa града Ваљева

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Лајковац

територијa општине Лајковац

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Осечина

територијa општине Осечина

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Уб

територијa општине Уб

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Врање

територијa града Врања

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Босилеград

територијa општине Босилеград

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бујановац

територијa општине Бујановац

2 полазника за потребе 
Ватрогасно-спасилачког одељења 

Владичин Хан
територија општине Владичин Хан

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Прешево

територијa општине Прешево

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Трговиште

територијa општине Трговиште

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Књажевац

територијa општине Књажевац

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сокобања

територијa општине Сокобања

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Зрењанин

територијa града Зрењанина

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Нови Бечеј

територијa општине Нови Бечеј

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сечањ

територијa општине Сечањ

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Јагодина

територијa града Јагодине

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Параћин
територијa општине Параћин

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ада

територијa општине Ада

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кањижа

територијa општине Кањижа

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Нови 

Кнежевац
територијa општине Нови Кнежевац

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сента

територијa општине Сента

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Чока

територијa општине Чока

5 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Крагујевац
територијa града Крагујевца

5 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке чете Застава

територијa града Крагујевца

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Баточина

територијa општине Баточина

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Топола

територијa општине Топола

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Краљево

територијa града Краљева

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ушће

територијa града Краљева

4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Врњачка Бања

територијa општине Врњачка Бања

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Рашка

територијa општине Рашка

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Крушевац

територијa града Крушевца

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Трстеник

територијa општине Трстеник

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ћићевац

територијa општине Ћићевац

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Лесковац

територијa града Лесковца

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бојник

територијa општине Бојник

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Власотинце

територијa општине Власотинце
1 полазник за потребе Ватрогасно-

спасилачког одељења Лебане
територијa општине Лебане

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке бригаде Ниш

територијa града Ниша
5 полазника за потребе Ватрогасно-

спасилачког одељења Алексинац
територијa општине Алексинац

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Нови Пазар

територијa града Новог Пазара

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Тутин

територијa општине Тутин

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачке бригаде Нови Сад

територијa града Новог Сада
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1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бач

територијa општине Бач

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бачки 

Петровац
територијa општине Бачки Петровац

4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Бечеј
територијa општине Бечеј

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Жабаљ

територијa општине Жабаљ

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Сремски 

Карловци
територијa општине Сремски Карловци

4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Темерин

територијa општине Темерин

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Алибунар

територијa општине Алибунар

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бела Црква

територијa општине Бела Црква

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Вршац

територијa града Вршца

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ковачица

територијa општине Ковачица

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Пландиште

територијa општине Пландиште

3 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Пирот

територијa града Пирота

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бабушница

територијa општине Бабушница

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бела Паланка

територијa општине Бела Паланка

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Димитровград

територијa општине Димитровград

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Пожаревац

територијa града Пожаревца

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Велико 

Градиште
територијa општине Велико Градиште

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Жабари

територијa општине Жабари

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Кучево

територијa општине Кучево

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Петровац

територијa општине Петровац на Млави

4 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бродарево

територијa општине Пријепоље

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Прибој

територијa општине Прибој

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Прокупље

територијa града Прокупље

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Блаце

територијa општине Блаце

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Куршумлија

територијa општине Куршумлија

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Смедерево

територијa града Смедерева

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Велика Плана

територијa општине Велика Плана

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Сомбор

територијa града Сомбора

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Апатин

територијa општине Апатин

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Оџаци

територијa општине Оџаци

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Сремска 

Митровица
територијa града Сремска Митровица

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Инђија

територијa општине Инђија

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Пећинци

територијa општине Пећинци

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког вода Рума
територијa општине Рума

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Стара Пазова

територијa општине Стара Пазова

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Шид

територијa општине Шид

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Стара 

Моравица
територијa општине Бачка Топола

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Бачка Топола

територијa општине Бачка Топола

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Мали Иђош

територијa општине Мали Иђош

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког батаљона Ужице

територијa града Ужица

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељење Златибор

територијa општине Чајетина

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељења Ивањица

територијa општине Ивањица

1 полазник за потребе Ватрогасно-
спасилачког одељење Богатић

територијa општине Богатић

2 полазника за потребе Ватрогасно-
спасилачког водa Лозница

територијa града Лознице
УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће 
услове:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији 
организационе јединице за коју је расписан конкурс;
3) да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана 
закључења конкурса;
4) да има завршену средњу школу;
5) да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног 
односа у Министарству унутрaшњих послова;
6) да поседује важећу националну возачку дозволу за упра-
вљање моторним возилом „Ц“ категорије;
7) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравс-
твене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Право учешћа има и лице које поседује важећу националну 
возачку дозволу за управљање моторним возилом Б катего-
рије, а није положило возачки испит Ц категорије, уз обавезу да 
положи у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица.
Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства спроводи 
комисија коју именује министар унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС: Пријава на кон-
курс са документацијом подноси се полицијској станици по 
месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу Политика.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Пријава (образац се може доби-
ти у полицијској станици или преузети са интернет адресе 
www.copo.edu.rs).

Уз пријаву се прилаже следећа документација: извод из здрав-
ственог картона (образац преузети у полицијској станици или 
са интернет адресе www.copo.edu.rs), оригинал уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), оригинал извод из 
матичне књиге рођених, оригинал уверења основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични поступак (не 
старије од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању и васпитању, очитану личну карту 
или оверену фотокопију личне карте која није чипована, овере-
ну фотокопију возачке дозволе Ц категорије.

Лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за 
управљање моторним возилимa Ц категорије прилаже овере-
ну фотокопију важеће националне возачке дозволе за упра-
вљање моторним возилима Б категорије.

Препорука је да документа о којима орган води службене еви-
денције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења поступка. 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА: Процедура траје од један до 
три дана, у зависности од резултата остварених првог, однос-
но другог дана. Процес селекције ће се спроводити од априла 
месеца текуће године. Кандидати су у обавези да испуне посеб-
не критеријуме и прођу процес селекције који чини: лекарски 
прегледи, психолошка селекција, провера базично-моторичког 
статуса и интервју. Сваки појединачни део процеса селекције је 
елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене крите-
ријуме. Путне трошкове, трошкове лекарских прегледа и трош-
кове боравка у току процеса селекције сносе кандидати. Оба-
вештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских 
прегледа, психолошке селекције, базично-моторичког статуса и 
интервјуа врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања 
полазника обавља Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са организа-
ционом јединицом надлежном за послове управљања људским 
ресурсима. Специјалистички лекарски преглед за утврђивање 
здравственог стања полазника обавља Завод за здравствену 
заштиту радника Министарства унутрашњих послова. Потпу-
на равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује 
се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом 
провера.
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Кандидати који су испунили услове и успешно прошли процес 
селекције за полазнике Основне обуке припадника ватрогас-
но-спасилачких јединица, рангирају се на основу збирних 
резултата у свим деловима селекције и имају право да остваре 
увид у сопствене резултате у свим фазама процеса селекције. 
Комисија утврђује коначну ранг-листу кандидата.

Уколико се за потребе попуњавања ватрогасно-спасилачке 
јединице за коју је расписан конкурс не јави довољан број кан-
дидата који испуњавају услове конкурса у погледу поседовања 
важеће националне возачке дозволе за управљање моторним 
возилом Ц категорије, могу се рангирати кандидати који посе-
дују важећу националну возачку дозволу за управљање мотор-
ним возилом Б категорије, уз обавезу да возачки испит Ц кате-
горије положе у року од 18 месеци од дана завршетка основне 
обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

На основу коначне ранг-листе, одлуку о пријему кандидата 
доноси министар унутрашњих послова. Почетак реализације 
обуке је у августу месецу текуће године. Кандидат који не буде 
примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана 
доношења одлуке.

Кандидат који није примљен на обуку може поднети захтев за 
преиспитивање одлуке министру, преко Националног тренинг 
центра за ванредне ситуације, у року од  осам дана од дана 
пријема обавештења. Обавештавање кандидата о пријему на 
обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након 
спроведеног конкурса примљен на курс за Основну обуку 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, 
закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза. 
Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет 
дана од дана почетка обуке. Кандидатима који не испуне усло-
ве предвиђене конкурсом за пријем, уз писмено обавештење, 
на кућну адресу враћа се и документација приложена уз 
пријаву на конкурс.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉА-
ВАЊА: Полазник који успешно заврши Основну обуку припад-
ника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства добија 
уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Минис-
тарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзакон-
ским актима који регулишу ову материју. 

Полазник који успешно заврши Основну обуку припадни-
ка ватрогасно-спасилачких јединица радни однос заснива у 
својству приправника у ватрогасно-спасилачкој јединици, уз 
дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству, 
или да надокнади трошкове стручног оспособљавања.

Полазник који успешно заврши Основну обуку припадни-
ка ватрогасно-спасилачких јединица и заснује радни однос у 
Министарству дужан је да положи возачки испит за управљање 
моторним возилом Ц категорије у року од 18 месеци од дана 
завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких 
јединица. Трошкове обуке полагања возачког испита сноси 
полазник.
Полазницима је у току основне обуке обезбеђен смештај и 
исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних 
садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Минис-
тарством унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одба-
чене.

Адреса: Национални тренинг центар за ванредне ситуације, 
Омладинских бригада 1, Нови Београд, бројеви телефона: 
011/274-1044, 011/274-0450, тел/факс: 011/2100-246, ntc_vs@
mup.gov.rs.

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

На основу члана 54 и члана 55 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - 
исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
чланова 17 став 1, 18. став 2, 19 став 2, 20 и 21 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9606/2019 
од 27.09.2019. године, Републички хидрометеоролошки Завод 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ ЗАВОДУ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички 
хидрометеоролошки Завод, Београд, Кнеза Вишеслава 66

II Радна места које се попуњавају:

1) Техничар за обраду радарских и 
сателитских података

у Сектору за метеоролошке и 
хидролошке прогнозе, најаве и 
упозорења, Одсек за радарску и 

сателитску метеорологију, звање: 
референт

1 извршилац
Опис послова: учешће у примени асимилације и статистич-
ке анализе података радарских осматрања; ажурирање база 
података радарских осматрања; учешће у изради радарских 
информација за потребе корисника; статистичка анализа пода-
така сателитских осматрања и ажурирање база података сате-
литских осматрања; други послови по налогу шефа Одсека.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоро-
лошки смер или гимназија, положен државни стручни испит, 
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

2) Метеоролошки осматрач
у Сектору за метеоролошки 

осматрачки ситем, Одељење за мрежу 
метеоролошких станица, Метеоролошка 
станица Димитровград, звање: референт

1 извршилац
Опис послова: метеоролошка мерења и осматрања, праћење 
развоја времена и појава; бележење података у одговарајуће 
дневнике; обрада стручне документације; извештавање о 
резултатима мерења и осматрања сатно, дневно, декадно и 
месечно; контрола и обрада дневника са падавинских и обич-
них климатолошких станица припадајуће подручне мреже, као 
и сaрадња са хонорарним сарадницима на овим станицама; 
учешће у спровођењу програма специјалних мерења и осма-
трања; одржавање метеоролошког круга и надгледање рада 
инструмената, физичко обезбеђивање објекта метеоролош-
ке станице и метеоролошког круга; обављање и послова из 
области одбране од града, уколико је потребно; други послови 
по налогу руководиоца Метеоролошке станице.
Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролош-
ки смер, средња школа природног или друштвеног смера или 
гимназија, положен државни стручни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

3) Метеоролошки осматрач
у Сектору за метеоролошки 

осматрачки систем, Одељење за мрежу 
метеоролошких станица, Метеоролошка 

станица „Сјеница“, звање: референт
1 извршилац

Опис послова: метеоролошка мерења и осматрања, праћење 
развоја времена и појава; бележење података у одговарајуће 
дневнике; обрада стручне документације; извештавање о 
резултатима мерења и осматрања сатно, дневно, декадно и 
месечно; контрола и обрада дневника са падавинских и обич-
них климатолошких станица припадајуће подручне мреже, као 
и сaрадња са хонорарним сарадницима на овим станицама; 
учешће у спровођењу програма специјалних мерења и осма-
трања; одржавање метеоролошког круга и надгледање рада 
инструмената, физичко обезбеђивање објекта метеоролош-
ке станице и метеоролошког круга; обављање и послова из 
области одбране од града, уколико је потребно; други послови 
по налогу руководиоца Метеоролошке станице.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролош-
ки смер, средња школа природног или друштвеног смера или 
гимназија, положен државни стручни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

4) Метеоролошки осматрач
у Сектору за метеоролошки 

осматрачки ситем, Одељење за мрежу 
метеоролошких станица, Метеоролошка 

станица Ниш, звање: референт
1 извршилац

Опис послова: метеоролошка мерења и осматрања, праћење 
развоја времена и појава; бележење података у одговарајуће 
дневнике; обрада стручне документације; извештавање о 
резултатима мерења и осматрања сатно, дневно, декадно и 
месечно; контрола и обрада дневника са падавинских и обич-
них климатолошких станица припадајуће подручне мреже, као 
и сaрадња са хонорарним сарадницима на овим станицама; 
учешће у спровођењу програма специјалних мерења и осма-
трања; одржавање метеоролошког круга и надгледање рада 
инструмената, физичко обезбеђивање објекта метеоролош-
ке станице и метеоролошког круга; обављање и послова из 
области одбране од града, уколико је потребно; други послови 
по налогу руководиоца Метеоролошке станице.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролош-
ки смер, средња школа природног или друштвеног смера или 
гимназија, положен државни стручни испит, најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

5) Аналитичар за заштиту биља
у Сектору националног Центра за 

климатске промене, развој климатских 
модела и оцену ризика елементарних 

непогода, Одељење за примењену 
климатологију и агрометеорологију, 

Одсек за агрометеоролошке анализе и 
информације, звање: саветник

1 извршилац
Опис послова: праћење и оцена утицаја метеоролошких фак-
тора на раст, развиће и стање пољопривредних култура, као и 
на појаву и ширење биљних болести и штеточина; учешће у 
процесирању оперативних метеоролошких и других потребних 
података; тестирање, припрема и оперативна примена моде-
ла за прогнозу појаве и ширења најраспострањенијих биљних 
болести и штеточина на пољопривредним културама; учешће у 
изради седмодневих, декадних и месечних агрометеоролошких 
билтена, као и редовних и ванредних анализа, прогноза и упо-
зорења, посебно у делу који се односи на најаве угрожености 
пољопривредних култура биљним болестима и штеточинама; 
израда годишње анализе утицаја временских услова на појаву 
и ширење биљних болести и штеточина главних ратарских и 
воћарско-виноградарских култура у Србији; учешће у презента-
цији агрометеоролошких информација путем средстава јавног 
информисања; учешће у процени штета на пољопривредним 
културама и биљним болестима и штеточинама; други послови 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области физич-
ке науке - студијски програм метеорологија или научне области 
биотехничке науке, пољопривреда на: основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, најмање три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног места.

6) Техничар за унос, контролу и 
обраду хидролошких података
у Сектору националног Центра за 

климатске промене, развој климатских 
модела и оцену ризика елементарних 
непогода, Центар за анализе и ране 

најаве екстремних климатских појава и 
специјална метеоролошка мерења Ниш, 

звање: референт
1 извршилац

Опис послова: припрема, унос и обрада хидролошких пода-
така са припадајуће регионалне мреже хидролошких станица; 
контрола и основна статистичка обрада текућих и историјских 
хидролошких података; припремање и достављање хидролош-
ких података по захтеву правних и физичких лица; вођење 
евиденције о раду хидролошких станица и стручне архиве; 
други послови по налогу шефа Центра.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа, грађевин-
ска-техничка школа или друга средња школа природног или 

 Администрација и управа

Пословни центри НСЗ



   |  Број 873 | 18.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

друштвеног смера или гимназија, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног места.

7) Оператер надзора
у Сектору за хидрометеоролошки 
рачунарско-телекомуникациони 

систем и опште послове, Одељење 
за хидрометеоролошки рачунарско-
телекомуникациони систем, звање: 

референт
1 извршилац

Опис послова: непрекидан, у реалном времену, стручни над-
зор и контрола над функционисањем метеоролошког операти-
вног система и непосредно руковање процедурама којима се 
обезбеђује прикупљање, размене и расподеле метеоролош-
ких, ваздухопловних метеоролошких, хидролошких података, 
обрађених информација и продуката; непрекидан стручни 
надзор над функционисањем рачунарско - телекомуникацио-
не опреме и руковање према утврђеним процедурама; надзор 
и руковање системом којим се обезбеђују подаци за потребе 
метеоролошког обезбеђења ваздушне пловидбе; интервен-
ције на систему и према субјектима који податке укључују у 
размену; кориговање уочених проблема или обавештавање 
непосредног руководиоца; формирање извештаја о телеко-
муникационом саобраћају на основу извештаја о мониторин-
гу контактирање са правним и физичким лицима која користе 
услуге телекомуникационог центра; други послови по налогу 
начелника Одељења.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоро-
лошки смер, електротехничка школа или гимназија, положен 
државни стручни испит, најмање две године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

8) Радно место за послове 
обезбеђења и противпожарну 

заштиту
у Сектору за хидрометеоролошки 

рачунарско-телекомуникациони систем 
и опште послове, Одељење за техничку 
инфраструктуру и одржавање објеката, 

звање: референт
1 извршилац

Опис послова: спровођење законских и подзаконских про-
писа из области безбедности и противпожарне заштите; орга-
низовање и предузимање мера у вези противпожарне заштите 
и у вези са безбедношћу објеката и опреме; организовање обу-
чавања и оспособљавања запослених који раде на пословима 
противпожарне заштите за безбедан рад, као и обучавање 
свих запослених из области противпожарне заштите и вођење 
евиденција; присуствовање инспекцијским прегледима стања 
мера заштите од пожара на објектима Завода и организовање 
спровођења наложених мера; спровођење плана одбране 
Завода и других послова регулисаних у стратегијама и посеб-
ним прописима о одбрани и безбедности Републике Србије; 
други послови по налогу начелника Одељења.

Услови: средња школа природног или друштвеног смера или 
гимназија, положен државни стручни испит и најмање две 
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

9) Радно место за административне 
и персоналне послове

у Сектору за хидрометеоролошки 
рачунарско-телекомуникациони систем 

и опште послове, Одељење за опште, 
правне и персоналне послове, Група за 
персоналне послове, звање: референт

1 извршилац
Опис послова: учешће у формирању, ажурирању и чувању 
персоналних досијеа државних службеника и намештеника и 
вођењу активне и пасивне матичне књиге запослених; редов-
но ажурирање Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања и других потребних евиденција о запосленима и 
ангажованим лицима по другим основама; састављање статис-
тичких и других извештаја у вези са кадровима; предузимање 
потребних радњи за реализацију поступака конкурса и прије-
ма у радни однос; израда решења, потврда и уверења веза-
них радно-правни статус запослених; други послови по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: средња школа природног или друштвеног смера или 
гимназија, положен државни стручни испит и најмање две 
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

10) Ликвидатор текућих издатака, 
плата и накнада лица ангажованих 

по уговору
у Сектору за хидрометеоролошки 
рачунарско-телекомуникациони 

систем и опште послове, Одељење за 
финансијско-материјалне послове и 

књиговодство, Одсек за финансијско-
материјалне послове и планирање, 

звање: референт
1 извршилац

Опис послова: пријем и контрола тачности и исправности 
финансијско-материјалне документације; рачунска и логичка 
контрола месечних извештаја, ажурирање података у одгова-
рајућим базама и израда статистичких табела; евидентирање 
и праћење рокова за измирење финансијских обавеза; при-
купљање и обрада радних листа, решења и административ-
них забрана, као и контрола документације за обрачун зара-
да са свим припадајућим додацима на основну плату; вођење 
електронске евиденције и обављање електронских плаћања; 
учешће у изради пореских пријава за обрачун пореза и допри-
носа, пореза на додату вредност и образаца за ПИО, као и 
извештаја о исплатама предвиђених Законом; учешће у изради 
периодичних и годишњих извештаја о исплаћеним платама и 
осталим личним примањима; обрада кредита и свих потврда 
које се издају запосленима и другим лицима; други послови по 
налогу шефа Одсека.

Услови: средња економска школа, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање послова радног места.

11) Шеф Радарског центра
у Центру за одбрану од града, Радарски 

центар Ваљево, звање: самостални 
саветник

1 извршилац
Опис послова: руковођење и планирање рада Радарског 
центра, пружање стручних упутстава, координирање и над-
зор рада државних службеника и намештеника у Радарском 
центру; планирање и организовање спровођења засејавања 
потенцијално градоносне облачности; извођење радарских 
мерења у циљу детекције свих врста падавинских процеса и 
типизације облачних система; анализа атмосферских процеса и 
праћење њихових развоја и анализа аеролошких услова изнад 
територије радарског центра; израда кварталног, годишњег и 
др. извештаја о раду радарског центра на основу радарских 
метеоролошких података и података о дејству на брањеној 
територији; израда анализа и студија о примењеној методо-
логији сузбијања града са проценом ефеката засејавања и 
учешће у усавршавању методологије дејства на градоносне 
облаке уз тестирање методолошких побољшања у оператив-
ном раду; учешће у реализацији обука и усавршавања кадрова 
за обављање оперативних послова одбране од града и надзор 
над радом стрелаца у надлежности радарског центра; старање 
о примени прописа из области заштите од пожара, пиротехни-
ке, заштите на раду, безбедности ваздушне пловидбе и опште 
безбедности; други послови по налогу начелника Центра.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
физичке науке - студијски програм метеорологија 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 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

12) Техничар за оперативне послове
у Центру за одбрану од града, Радарски 

центар „Букуља“, звање: референт
1 извршилац

Опис послова: рад на метеоролошком радару и аутоматским 
радним станицама у поступцима детекције, праћења и мерења 
параметара облачности и поступцима засејавања; унос и при-
марна рачунарска обрада свих података о спроведеним дејст-
вима противградним ракетама са противградних станица; рад 
на стандардној или аутоматској метеоролошкој станици и кон-
трола осмотрених метеоролошких података; рад на радио-ко-
муникационим линковима и оперативна комуникација између 
противградних станица и радарског центра; снабдевање лан-
сирних станица ракетама и другом опремом и обука стрелаца 
за рад; други послови по налогу шефа Радарског центра.

Услови: геолошка и хидрометеоролошка школа, средња шко-
ла природног или друштвеног смера или гимназија, положен 
државни стручни испит, најмање две године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: 
- За радна места под редним бројем: 1, 5, 7, 8, 9 и 10 место 
рада је Београд.
- За радно место под редним бројем 2 место рада је Димитров-
град.
- За радно место под редним бројем 3 место рада је Сјеница.
- За радна места под редним бројем 4 и 6 место рада је Ниш.
- За радно место под редним бројем 11 место рада је РЦ Ваље-
во.
- За радно место под редним бројем 12 место рада је РЦ Буку-
ља.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, прописано је да су кандидатима при запошљавању у држав-
ни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се у 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.

1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака 
практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано путем симу-
лације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „Дигитална писменост“, уколико поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева 
поседовање знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције „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. Конкурсна комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

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

2. 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 функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада метео-
ролошки послови (поступци ажурирања и одржавања база и 
архива метеоролошких и климатских података) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој 
делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начи-
ну израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких 
и хидролошких информација и упозорења) провераваће се 
путем симулације (усмено). 

За радна места под редним бројевима 2, 3 и 4:
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој 
делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Уредба о утврђи-
вању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада 
и начина извештавања државних мрежа метеоролошких стани-
ца) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантне методологије из делокруга радног места (Упутство за 
осматрања и мерења на главним метеорлошким станицама и 
Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по SYNOP 
кључу) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирање доступних информација) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој 
делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начи-
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ну израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких 
и хидролошких информација и упозорења) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада хидро-
лошки послови (поступци контроле квалитета и обраде хидро-
лошких података) - провераваће се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој 
делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о начи-
ну примене метода хидролошких мерења и осматрања) прове-
раваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада метеоро-
лошки послови (методе метеоролошких мерења и осматрања, 
евидентирања и кодирања метеоролошких података, као и 
поступци извештавања и размене података) - провераваће се 
путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о метеоролошкој и хидролошкој 
делатности) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о 
мерама које се предузимајуу циљу заштите хидрометеоролош-
ког информационог система и начину давања сагласности на 
приступ том систему) провераваће се путем симулације (усме-
но).

За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада адми-
нистративни послови (израда потврда и уверења о којима се 
води службена евиденција) - провераваће се путем симулације  
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о посеб-
ној обуци и полагању стручног испита из области заштите од 
пожара) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантне методологије из делокруга радног места (Упутства за 
поступање у случају пожара за објекте РХМЗ-а) провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни сертификат из делокруга радног места (уверење о 
положеном стручном испиту из области заштите од пожара) 
утврђиваће се увидом у оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту из области заштите 
од пожара, који су кандидати у обавези да доставе уз образац 
пријаве на јавни конкурс.

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви управљања људским ресурсима (радно - правни односи у 
државним органима) - провераваће се путем симулације  (усме-
но).
Посебна функционална компетенција за област рада адми-
нистративни послови (Израда потврда и уверења о којима се 
води службена евиденција) провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Закон о држав-
ним службеницима, Закон о централном регистру обавезног 
социјалног осигурања и Посебан колективни уговор за државне 
органе) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада админи-
стративни послови (методе и технике прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања података у базама података) - провераваће 
се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада финан-
сијско-материјални послови (извршење буџета) - провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Правилник о стан-
дардизованом класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирање доступних информација) - провераваће 
се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из надлежности органа (Закон о одбрани од града) провера-
ваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Уредба о раду и 
мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђи-
вању локације радарских центара и заштитних зона тих цента-
ра, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантне методологије из делокруга радног места (Инструкција о 
методи радарске идентификације и засејавања једноћелијских, 

вишећелијских и суперћелијских градоносних процеса аутомат-
ским системом HASIS и HASIS 3D) провераваће се путем симу-
лације (усмено).

За радно место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за област рада послови 
одбране од града (поступак радарских мерења и осматрања, 
откривања и праћења градоопасних облака) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантни прописи из делокруга радног места (Уредба о раду и 
мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђи-
вању локације радарских центара и заштитних зона тих цента-
ра, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - реле-
вантне методологије из делокруга радног места (Инструкција 
о раду мреже лансирних станица) провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Републичког хидрометеоролошког завода, на адреси: 
www.hidmet.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 и 12 (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

Понашајне компетенције за раднo местo под редним бројем 11 
(управљање информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет, управљање људским ресурсима) провераваће се 
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа провераваће се путем интервјуа са 
комисијом. 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Републички хидрометеоролошки Завод, Кнеза 
Вишеслава 66, 11030 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Милош Милошевић, контакт телефон: 
011/3050-830 и Весна Маћић, контакт телефон: 011/3050-946.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са 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 на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Републичког хидрометеоролошког Завода 
или у штампаној верзији на писарници Републичког хидроме-
теоролошког Завода. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што Конкурса комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавешта-
вају се о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин на који је у 
пријави назначен за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном 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 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 нераспо-
ређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, 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.

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 пет (5) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег избодног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Републич-
ког хидрометеоролошког Завода.

XI Врста радног односа: Радно место попуњава се засни-
вањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак спровешће се почев од 23. марта 2020. годи-
не, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона 
или е-mail адресе које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних 
компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Републичког хидрометеоролошког Завода, Београд, 
Кнеза Вишеслава 66. Учесници конкурса који су успшено про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном 
месту 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 засно-
вао радни однос на неодређено време, а који нема положен 
државни стручни испит, дужан је да положи државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

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“, број 
18/2016 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 одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција и да у прилогу обрасца прија-
ве достави и попуњену Изјаву у папирној форми која се налази 
на наведеним сајтовима Службе за управљање кадровима и 
Републичког хидрометеоролошког Завода.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Републичког хидрометеролошког Завода.

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
hidmet.gov.rs) и огласној табли Републичког хидрометеоролош-
ког Завода, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 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

www.nsz.gov.rs
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БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Служ-
бени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-11839/2019 од 3. децембра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
рударства и енергетике, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
економским и правним пословима 

у области нафте и гаса, у звању 
саветник

Одсек за правне и економске послове у 
области нафте и гаса, 
Сектор за нафту и гас

1 извршилац
Oпис послова: Прати ефекте примене прописа из области 
нафте и гаса, учествује у припреми анализа ефеката закона, 
припрема извештаје и учествује у предлагању одговарајућих 
мера и активности; припрема одговоре на представке грађана 
у области нафте и гаса; учествује у припреми предлога поје-
диначних аката које у области нафте и гаса доноси Влада; ажу-
рира базу података из области нафте и гаса, прати и анализира 
стање и кретање нафте и гаса на светском тржишту и учествује 
у изради  информације, извештаја и анализа, као и припреми 
предлога одговарајућих мера и активности; прати извршење 
Енергетског биланса и учествује у припреми предлога мера и 
активности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске или правне науке или научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко- технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од наjмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд

2. Радно место за правне послове 
у области развоја енергетских 

сектора, у звању саветник
Одсек за стратешко планирање у 
енергетици, Сектор за енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе 

енергије
1 извршилац

Опис послова: Припрема мишљења о нацртима закона и 
предлозима других овлашћених предлагача; учествује у при-
преми стручних основа за израду прописа из области топлотне 
енергије; учествује у пословима припреме и праћења реали-
зације стратешких докумената у области енергетике из дело-
круга Одсека; припрема информације и предлоге закључака из 
делокруга Сектора ради достављања Влади на разматрање и 
усвајање; учествује у припреми одговора на тужбе у управном 
спору по другостепеним решењима за приговоре у вези топлот-
не енергије, израђује дописе и друга акта из делокруга Одсека; 
администрира базом података о показатељима рада даљин-
ских система грејања и анализира те податке у циљу праћења 
стања и предлагања мера за побољшање рада и решавање 
евентуалних проблема у њиховом раду; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
наjмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, кандидатима при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места и избор кандида-
та се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се про-
веравају 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 симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), 
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина 
из наведених области, на траженом нивоу и жели да на осно-
ву њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

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

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја Службе за управљање кадровима о 
резултатима провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, вршиће се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом 
симулацијом; 
- професионално окружење, прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14 и 95/18)) - усменом симулацијом;
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација; израда 
секторских анализа; еx ante и ex post анализа ефеката јавних 
политика/прописа; методологија припреме докумената јавних 
политика и формалну процедуру за њихово усвајање) - писме-
ном симулацијом; 
- посебна функционална компетенција страни језик (енглески 
језик, Б1) - усмено путем разговора са кандидатом.

За радно место под редним бројем 2:
- нормативни послови (примена номотехничких и правно-тех-
ничких правила за израду правних аката (усаглашеност про-
писа и општих аката у правном систему, припрему и израду 
стручних мишљења и образложења различитих правних аката 
- нацрта прописа, међународних уговора, итд.) - усменом симу-
лацијом;
- управно-правни послови (правила извршења решења доне-
тог у управном поступку, управни спорови, правила поступка, 
извршење донетих судских пресуда) - усменом симулацијом;
- професионално окружење, прописи и акти из надлежности 
организације органа (Закон о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14 и 95/18)) - усменом симулацијом.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, 
www.mre.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање резулта-
та, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
а за радно место под редним бројем 3. и управљање људским 
ресурима) - 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 вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

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

V Лицe задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Алекса Терзић, 011/360-44-44.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкур-
са 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 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или 
у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и 
енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном 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 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 нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, 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, однос-
но општинским управама.

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

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не 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 пријаве, 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 обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
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 рудар-
ства и енергетике. 

 Администрација и управа
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Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, 
попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступци ће се спровести, почев од 13. априла 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 и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 
(источно крило). Провера посебних функционалних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства рударства и енергетике. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни службеник који је 
засновао радни однос на неодређено време а који нема поло-
жен 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 спроводе конкурсне комисије које је именовао 
министар рударства и енергетике.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.
gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; 
на интернет презентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презента-
цији, 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.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА 
РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Служ-
бени 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 интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија за 
ревизију система управљања средствима Европске уније, Бео-
град, Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове ревизије, 
у звању саветник

у Групи за ревизију програма изградња 
институција и јачање капацитета; 

друштвено-економски развој и 
регионални развој; запошљавање, 
социјална политика, образовања, 

промовисање родне равноправности и 
развој људских ресурса - Национални 

акциони програм
1 извршилац

Опис послова: обавља стручне послове у припреми годишњег 
плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у 
складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контро-
ле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује 
са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реали-
зације ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостој-
ност финансијских информација у телима/структурама укључе-
ним у спровођење ИПА програма; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

2.Радно место за пословe ревизије, у 
звању саветник

у Групи за ревизију у оквиру програма 
пољопривреда и рурални развој - 

ИПАРД програм
1 извршилац

Опис послова: обавља стручне послове у припреми годишњег 
плана ревизије; учествује у прикупљању ревизорских доказа у 
складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контро-
ле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује 
са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реали-
зације ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостој-
ност финансијских информација у телима/структурама укључе-
ним у спровођење ИПА програма; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 4.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за 
оглашена радна места):
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

У изборном поступку за наведена 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 комуникација - провераваће се путем симулације 
(писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сер-
тификат, 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, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени 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 приложили 
уместо тестовне провере. 
 
Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су испуни-
ли мерила за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компетенција, за 
оба оглашена радна места и то:

Посебна функционална компетенција за област рада послови 
ревизије - Ревизија система, ревизија успешности, финансијска 
ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању 
оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије 
Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе 
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији 
у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената 
претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) - провераваће се пис-
мено путем есеја.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем 
есеја.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место 
- Технике прикупљања података (Excel - напредни ниво) - про-
вераваће се писменом симулацијом.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) - 
провераваће се путем психометријских тестова, узорака пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

Информације o материјалимa за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Канцеларије за ревизију система упра-
вљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs.

V Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Конкурсна комисија је одлучи-
ла да ће се међу кандидатима који конкуришу на наведено рад-
но место, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, и који испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 
6. априла 2020. године. 

Провера општих функционалних компетенција и понашајних 
компетенција за оглашено радно место ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са комисијом за огла-
шено радно место ће се обавити у просторијама Канцеларије за 
ревизију система управљања средствима Европске уније (Бео-
град, Немањина 4, осми спрат). 

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног 
поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или 
путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве за конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом на адре-
су Канцеларије за ревизију система управљања средствима 
Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд, или предаје 

 Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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непосредно у писарници Владе Републике Србије, Београд, 
Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места координатор послова ревизије - 
НАП” односно „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места за послове ревизије - ИПАРД“.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења: 
Татјана Весковић и Ања Јевремовић тел. 011/3639-978, Канце-
ларија за ревизију система управљања средствима Европске 
уније, од 10 до 13 часова.

VIII 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 осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс врши 
се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и Канце-
ларије за ревизију система управљања средствима Европске 
уније www.aa.gov.rs или у штампаној верзији на писарници 
Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак.

Подносиоци 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 оба-
вештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном 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 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 нераспо-
ређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским упра-
вама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

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 обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
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: Канце-
ларија за ревизију система управљања средствима Европске 
уније, Београд, Немањина 11. 

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

XIII Трајање радног односа: За оглашено радно место рад-
ни однос заснива се на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 

месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописа-
но 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.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не 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“, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Канцеларије за ревизију система управљања сред-
ствима Европске уније. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
aa.gov.rs) и огласној табли Канцеларије за ревизију система 
управљања средствима Европске уније: на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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.

                        Трговина и услуге

ВАЊА ДРВАРИЧ ПР
ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕНЧАЊА И 

ПРИЈЕМА И ТРГОВИНА 
ПОДВЕЗИЦА

Београд - Раковица
Пилота Михаила Петровића 72

тел. 060/090-0909

Шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно искуство 6 месе-
ци, пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на телефон: 
060/0900-909.

PARTY SERVICE DOO
11000 Београд, Калемарска 31 г

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: НСС, припрема посуђа за прање у машини; без обзи-
ра на искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 064/84-11114, конкурс остаје отворен до 
попуне радног места.

“БАШ ДОМАЋЕ” ПРОИЗВОДЊА 
КОЛАЧА И ПЕЦИВА

11000 Београд, Војводе Степе 264/1

Помоћни посластичар
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон: 069/2224-204. Конкурс остаје отворен до попуне рад-
ног места.

“GEOMONT HEAT PUMPS“ DOO
22000 Сремска Митровица
e-mail: ldukic@graming.rs

тел. 065/3364-260

Менаџер продаје
УСЛОВИ: без обзира на занимање и радно искуство могу да 
конкуришу лица са завршеним IV, V, VI/1 степеном, возачка 
дозвола Б категорије, енглески језик - средњи ниво, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Outlook). Пријаве 
слати на e-mail: ldukic@graming.rs.

OR “LUMI-LINE”
Ужице, Мокра Гора

e-mail: om17112000@gmail.com

Трговац у продавници обуће
за рад у Нишу, на одређено време

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; 
возачка дозвола “Б” категорије (пожељно); предност: радно 
искуство. Рок за пријаву: 20 дана. Телефон за контакт: 064/939-
3837.

„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд - Палилула

Булевар деспота Стефана 115
тел. 064/8584-831

e-mail: aleksovvasa@gmail.com

Перач аутобуса
на одређено време 2 године, за рад у 

Врању
5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, сви профили; пожељно 
је да је кандидат више од 6 месеци на евиденцији НСЗ (при-
ложити уверење). Рок реализације пријаве: 30.04.2020. годи-
не, слање пријава за запослење на адресу: поштом, мејлом, 
контакт особа Васа Алексов, јављање кандидата на телефон: 
064/85-84-831, пријаве слати на e-mail: aleksovvasa@gmail.com.

УТР „BOSS“ СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7

тел. 065/968-77-77
e-mail: posao.bosscaffe@gmail.com 

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер: кувар; радно иску-
ство: 36 месеци на истим пословима.

Конобар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер: конобар; радно 
искуство: 24 месеца на истим пословима.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на горе назначен имејл или да контактирају послодав-
ца путем телефона, лице за контакт: Ивана Чакић.

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 конкур-
са: до попуне. Посебна знања и вештине: основно познавање 
рада на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. Заин-
тересовани кандидати могу слати радне биографије на горе 
назначену мејл-адресу послодавца.

Трговина и услуге
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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 (електротехника, 
механика и слично); без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: до попуне. Посебна знања и вештине: основно 
познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу 
контактирати своје саветнике за запошљавање за информа-
ције о начину конкурисања.

АГЕНЦИЈА “GEOGIS & MAP”
32000 Чачак, Милета Ћурчића 14/2

тел. 069/412-9944

Радник на одржавању катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће завршено средње 
образовање најмање четвртог степена, образовни профил гео-
детске струке. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Kандидати треба да се јављају на 
телефон: 069/4129-944, особа за контакт Јела Иванов. 

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
12000 Пожаревац, Дринска 2

Возач
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положени возачки испит за Б 
и Ц кататегорију и радно искуство најмање 6 месеци на посло-
вима возача. Рок за пријем пријава је 8 дана. Документацију 
за оглас кандидати треба да доставие на адресу: Браничевски 
управни округ, Пожаревац, Дринска 2.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине - специјалиста 
интерне медицине или доктор 

медицине - изабрани лекар
на одређено време 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
специјалистички испит из интерне медицине (за специјалисту 
интерне медицине); положен стручни испит; лиценца за рад; 
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Кандидат треба да достави: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеној специја-
лизацији из интерне медицине (за специјалисту интерне меди-
цине), оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у 
комору. Кандидати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом засни-
вања радног односа достави лекарско уверење о способности 
за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: 
Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I, Карађорђевића 
85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс - не отва-
рати“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Мајстор одржавања
у Служби за техничке послове, на 
одређено време од 12 месеци и са 

пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) и посебан 
услов рад у здравственој установи у трајању од 6 (месеци). Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила, средња стручна спрема - електро смер; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом. Као доказ о радном искуству кандидати достављају 
потврду здравствене установе. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по 
окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о кое-
фицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Кра-
гујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253 

1. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци искуства у наведеном звању. Кандидати за 
радно место морају предати: кратку биографију (CV); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце. У пријави на оглас, 
поред осталих података, кандидат треба да да своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, 26220 
Ковин или лично у архиви болнице са назнаком „ОГЛАС”, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе 
за запошљавање. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Техничар одржавања одеће
на одређено време ради замене одсутне 

запослене на дужем боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове: основно образовање. Уз пријаву под-

нети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венча-
них уколико је кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних релевантних подата-
ка за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у службеном гласилу Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у 
Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за децу

са пробним радом од шест месеци
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, стручни 
испит, положен специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице 
Дома здравља (соба бр.3) на трећем спрату, Булевар маршала 
Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за 
који конкурс подносе пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице на трећем спрату у Буле-
вару маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат 
ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА” 

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Медицинска сестра техничар - 
општег смера
15 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Виша медицинска сестра - општи 
смер

2 извршиоца

Виша медицинска сестра - бабица

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама првог 
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по поро-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

Возач санитетског возила
у Служби за техничке и друге послове

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије.

Трговина и услуге / Медицина
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Спремач/спремачица
10 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори 
или други акти којима се доказује на којм пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском период је стечено радно 
искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
на адресу: Клиничко-болнички центар “Звездара”, 11000 Бео-
град, Улица Димитрија Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у 
огласу писмено ће бити обавештени.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Стручни сарадник за јавне набавке
Одсек јавних набавки, на одређено 
време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање из области економских или прав-
них наука (на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године/на основним студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), знање рада на рачунару и пожељно 
радно искуство у пословима везаним за јавне набавке. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем стручног сарадника за 
јавне набавке на одређено време до 3 (три) месеца, повећан 
обим посла - 1 извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа документа: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
,,СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, стручни испит, лиценца и 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Медицинска сестра/техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања / неплаћеног 
одсуства са рада

9 извршилаца
УСЛОВИ: ССС, медицинска школа, стручни испит, лиценца и 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Кувар/посластичар или кафе-
куварица/сервирка

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: ССС угоститељске струке, за кувара/посластичара 
или ССС изузетно ОШ са радним искуством на тим пословима 
за кафе куварицу/сервирку.

Спремачица у просторијама у којима 
се обавља здравствена делатност

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства са 

рада
УСЛОВИ: основно образовање.

Помоћни радник на нези пацијената
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства са 
рада

УСЛОВИ: основно образовање.

Возач санитетског возила у 
болничкој установи

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: ССС и возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи 
и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној 
траженој школи, уверење о положеном траженом стручном 
испиту, лиценцу издату од надлежног органа, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе 
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши медицински техничар општег 
смера

са пробним радом од 3 месеца

Виши радиолошки техничар
са пробним радом од 3 месеца

Виши гинеколошко-акушерски 
техничар

са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничари општег 
смера

са пробним радом од 3 месеца
34 извршиоца

Педијатријски техничар
са пробним радом од 3 месеца

7 извршилаца

Гинеколошко-акушерски техничар
са пробним радом од 3 месеца

8 извршилаца

Лабораторијски техничар
са пробним радом од 3 месеца 

7 извршилаца

Фармацеутски техничар
са пробним радом од 3 месеца

4 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 113/17, 86/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији са систематизацијом радних места Клиничког цен-
тра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове је: радно искуство у терцијарној установи у трајању од 
минимум 6 (шест) месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; доказ/потврду о радном 
стажу у струци, у терцијарној установи. Кандидати су у обаве-
зи да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било 
да конкуришу на једно радно место или на више радних мес-
та). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уколико изабрани кандидат не достави наведену документа-
цију у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објави-
ти путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра 
Крагујевац (www.kg.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”. 

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра 
- техничар у гинекологији и 

акушерству
за рад у Служби за гинекологију 
и акушерство са неонатологијом, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед. сестра - тех-
ничар или виша гинеколошко акушерска сестра, висока меди-
цинска школа струковних студија, струковна медицинска сес-
тра или струковна мед. сестра бабица или завршен медицински 
факултет, основне  струковне студије првог степена на студијс-
ком програму струковна медицинска сестра техничар, односно 
струковна бабица VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад у Првом одељењу - хируршка 
инфекција и колоректална хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

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

3. Домар/мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка или 
грађевинска школа III степен стручне спреме,смер металостру-
гар, металобрусач, алатничар, машинбравар, водоинсталатер, 
керамичар.

За радна место 1 и 2 кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа.

За радно место 3 кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. 

ОСТАЛО: изабрани кандидати пре заснивања радног односа 
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
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остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” 
са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, 
а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одсеку за финансије у Служби 
за економске послове

УСЛОВИ: средње образовање IV степен стручне спреме, знање 
рада на рачунару. Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном,  оверену фотокопију 
дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), доказ о знању рада на рачунару. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком 
“За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима Опште болнице 

Крушевац, на 2 месеца због повећаног 
обима посла

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

2. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на 3 месеца због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, смер за РО техничара, VI/1 или VI/2 
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра/техничар у 
операционој сали

за рад на Одељењу операционе сале 
Сектора за хируршке гране медицине 

Опште болнице Крушевац, на 3 месеца 
због повећаног обима посла

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

4. Медицинска сестра/техничар на 
инфективном одељењу

за рад на Одељењу за кожне болести у 
Служби за инфективне и кожне болести 
Опште болнице Крушевац, на 3 месеца 

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

5. Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за 
оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, на 3 месеца због повећаног 

обима посла

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

6. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за палијативно лечење 
у Служби за продужено лечење и негу 
Опште болнице Крушевац, на 3 месеца 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

7. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Служби за пнеумофтизиологију 
Опште болнице Крушевац, на 3 месеца 

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

8. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима 
Опште болнице Крушевац, на 3 месеца 

због повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског смера, 
IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању.

9. Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
за рад на Одељењу за стационарно 

лечење у Служби за педијатрију Опште 
болнице Крушевац

на 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању.

10. Виша медицинска сестра/
техничар у дијагностици

за рад у Кабинету за ендоскопске 
интервенције Службе за урологију 

Опште болнице Крушевац, ради замене 
привремено одсутне запослене на 

боловању 
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед.сестра-тех-
ничар, VI/1 степен или висока медицинска школа струковних 
студија или завршен медицински факултет, основне струковне 
студије првог степена на студијском програму струковна меди-
цинска сестра-техничар, VI/2 степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

11. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове Опште болнице Крушевац, на 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

12. Техничар одржавања одеће
у Одсеку за прање, пеглање и 

дистрибуцију веша Службе за помоћне 
и друге послове Опште болнице 

Крушевац, на 3 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

13. Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад на Одељењу за одржавање 

хигијене објеката и простора Службе 
за техничке, помоћне и друге сличне 

послове Опште болнице Крушевац, на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: за радна места 
од бр. 1-10: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне кар-
те или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме),оверену 
фотокопију Лиценце издате од надлежног органа. За радна 
места од бр. 11 - 13: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очита-
не податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства 
или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се кон-
курише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

Опис посла: организује и спроводи обуку запослених из области 
безбедности и здравља на раду; спроводи поступак процене 
ризика; припрема потребну документацију за израду аката о 
процени ризика; пружа стручну подршку за опремање и уређи-
вање радног места; организује превентивна и периодична 
испитивања услова радне околине; организује превентивне и 
периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; предлаже 
мере за побољшање услова рада; свакодневно прати и кон-
тролише примену мера за безбедност и здравље запослених; 
прати стање у вези са повредама на раду и професионал-
ним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема 
извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; припре-
ма извештаје из области заштите, безбедности и здравља на 
раду; координира сарадњу са службом медицине рада; сва-
кодневно прати и контролише примену мера за безбедност и 
здравље запослених, припрема и спроводи оспособљавање 
запослених за безбедан рад, припрема упутства за безбе-
дан рад и контролише њихову примену, води евиденције из 
области безбедности и здравља на раду, евиденције о прегле-
ду инсталација, опреме за рад и услова радне средине, спрово-
ди поступак процене ризика и управљање ризиком, предлаже 
мере за побољшање услова рада, нарочито на радним местима 
са повећаним ризиком, учествује у набавци личне заштитне 
опреме, врши задужење запослених личном заштитном опре-
мом и контролише коришћење опреме, организује и стара се о 
спровођењу лекарских прегледа запослених. Попуњава обрас-
це изјаве о повреди на раду и доставља надлежним органима у 
прописаном року, издаје упуте за претходне лекарске прегледе 
запослених и периодичне лекарске прегледе запослених који 
раде на радном месту са повећаним ризиком и води евиден-
ције о лекарским прегледима. Врши обилазак свих објеката и 
врши контролу стања безбедности и здравља на раду и подно-
си месечни извештај шефу одсека.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до три годи-
не; 2. знање рада на рачунару; 3. положен одговарајући струч-
ни испит из области рада (безбедности и здравља на раду), у 
складу са законом. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву подне-
ти фотокопију дипломе о завршеној школи, стручни испит из 
области рада (безбедности и здравља на раду). Избор између 
пријављених кандидата врши се на основу приложене доку-
ментације из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, итд.). 
О избору кандидата одлучује директор. Рок за пријаву на јав-
ни оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореним ковертама на 
адресу: Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад, 21000 Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 75, са назнаком „За јавни оглас радно 
место: службеник за послове заштите, безбедности и здравља 

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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на раду на неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад” после истека 
дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља „Нови Сад”. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити оба-
вештени о избору.

Логопед
Опис посла: обавља послове превенције, ране детекције и 
дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја; при-
мењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације 
и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких 
поремећаја; сачињава планове и програме третмана, као и 
извештај о раду; сарађује са докторима медицине и другим 
здравственим сарадницима по питања третмана; врши лого-
педску детекцију и тријажни одабир деце са говорним сметња-
ма, врши логопедску дијагностику ради утврђивања врсте и 
степена оштећења, организује третман групног логопедског 
рада, врши корекцију оштећења, учествује у тимском раду, рад 
обавља у предшколској установи, основној школи и породици.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 2. положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, уверење о положеном стручном испи-
ту. Избор између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуњеност услова. 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, додатно образовање или оспособљеност, 
итд.). О избору кандидата одлучује директор. Рок за пријаву на 
јавни оглас је 8 дана, од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореним ковертама на 
адресу: Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад, 21000 Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 75, са назнаком „За јавни оглас радно 
место: логопед, на неодређено радно време”. Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. 
Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад” после 
истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговре-
меним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад”. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

Психолог
Опис посла: обавља психодијагностику амбулантних болесни-
ка; обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену; 
обавља психолошко саветовање; примењује тестове интели-
гениције, тестове за процену когнитивних функција личности, 
тестове личности као и технике за специфичне и сложене пси-
хопатолошке поремећаје; учествује у тимском раду, учествује у 
едукацији и стручном усавршавању.

УСЛОВИ:1. високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 2. положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, уверење о положеном стручном испи-
ту. Избор између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуњеност услова. 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, додатно образовање или оспособљеност, 
итд.). О избору кандидата одлучује директор. Рок за пријаву на 
јавни оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореним ковертама на 
адресу: Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад, 21000 Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 75, са назнаком „За јавни оглас радно 
место: психолог, на неодређено радно време”. Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. 
Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад” после 
истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговре-
меним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад”. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити 
обавештени о избору.

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

Опис посла: изводи биохемијске и хематолошке анализе, у 
складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном 
нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску 
документацију; обавља контролу поступка пријема пацијента и 
/ или биолошког материјала узетог / донетог за рад; учествује 
у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања 
и све резултате лабораторијских испитивања; валидује лабо-
раторијски извештај о испитивању процењујући међусобну 
усклађеност добијених података, извештај верификују својим 
потписом; обавља контролу над реагенсима и одговара за 
подешавање и правилно руковање опремом која се користе у 
поступку испитивања; врши припрему реагенаса и других раст-
вора потребних за рад; спроводи унутрашњу проверу квалите-
та рада у лабораторијској дијагностици; врши контролу и баж-
дарење лабораторијских апарата; израђује стандардне криве и 
стандардне растворе; спроводи активности стручног усаврша-
вања у областима биохемијске делатности; уводи нове анали-
тичке поступке, врши уско специјализоване анализе, спроводи 
контролу квалитета рада, даје стручна и друга упутства у вези 
извршавања послова и врши стручни надзор, учествује у едука-
цији приправника. Припрема растворе и радне реагенсе и ста-
ра се о функционисању апарата. Врши контролу рационалног 
коришћења и одржавања средстава рада.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 2. положен стручни испит; 3. лиценца; 4. нај-
мање шест месеци радног искуства у звању магистра фар-
мације медицинског биохемичара. Кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију доз-
воле за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ 
о радном искуству. Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани ради пру-
жања додатних података који могу бити потребни за одлуку 
о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена током 
школовања, дужина трајања школовања, познавање рада у 
електронском здравственом картону, додатно образовање или 
оспособљеност, итд.) О избору кандидата одлучује директор. 
Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад” Нови Сад, 
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са назнаком „За јав-
ни оглас радно место магистар фармације - медицински био-
хемичар на неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад” после истека 
дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља „Нови Сад”. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити оба-
вештени о избору.

Администратор базе података
Опис посла: имплементира и одржава базе података, креира 
извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном 
клијент - сервер систему за управљање базама података; врши 
припрему, обраду и унос информација, података и докумена-
та у информационом систему; стара се о исправном уношењу 
података у базе информацоног система установе; врши пре-
траживање базе података информационог система; спроводи 
оптимизацију и унапређење перформанси продукционог систе-
ма и решавање текућих проблема у раду са базама података; 
повезује и врши миграцију података ка другим системима за 
управљање базама података; доставља извештаје надлежним 
органима и организацијама; прикупља, уређује, припрема и 
контролише податке неопходне за спровођење јавних набав-
ки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну 
набавку; спроводи анализе, проучава тржиште и предлаже 
мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на 
које се закон не примењује; контролише акте донете у поступ-
цима јавних набавки; учествује у поступцима јавних набавки 
као члан комисије; припрема извештаје и води евиденције 
из области свог рада; припрема прописану документацију у 
поступку јавне набавке, учествује у свим фазама поступка 
јавне набавке, води прописану евиденцију јавних набавки, при-
према годишњи и периодични извештај о спроведеним јавним 
набавкама, контролу реализације уговора о јавним набавкама; 
учествује у припреми плана јавних набавки, сарађује са члано-
вима комисије за стручну оцену понуда, сарађује са начелни-
цима служби и другим лицима која раде на пословима јавних 
набавки.

УСЛОВИ: 1. високо образовање: на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до три годи-
не. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-

ме о завршеној школи. Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани ради пру-
жања додатних података који могу бити потребни за одлуку 
о пријему (радно искуство у струци, итд.). О избору кандидата 
одлучује директор. Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља 
„Нови Сад” Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, 
са назнаком „За јавни оглас радно место: администратор базе 
података, на неодређено радно време”. Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад” после истека 
дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим 
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља „Нови Сад”. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити оба-
вештени о избору.

ПОЛИКЛИНИКА ЗА 
ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ 

„МЕДИЛАБ Н“ 
Ниш, Булевар Немањића 63

е-mail: jelena.ilic@medigroup.rs

Биохемичар
Опис посла: биохемијска и хематолошка испитивања у лабо-
раторији.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - медицински биохемичар 
(VII ниво образовања) или доктор медицине - специјалиста 
клиничке биохемије (VII ниво образовања); радно искуство: 
небитно; обавезно познавање рада на рачунару; пожељна 
возачка дозвола Б категорије; пожељно знање енглеског јези-
ка; обавезно чланство коморе биохемичара. Рад у првој и дру-
гој смени. Трајање конкурса: до 30.04.2020. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла.

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

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације; 
пожељно је поседовање лиценце, али није обавезно; позна-
вање 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.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време због замене одсутне 
запослене 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: средње образовање у трајању од четири годи-
не /медицинска школа/медицинска сестра - техничар, стручни 
испит, лиценца / решење о упису у комору; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију 
дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оце-
ном током школовања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису 
у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим 
се доказује здравствена способност без ограничења за рад 
на радном месту за које је расписан оглас, дужан је да дос-
тави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о изборукан-
дидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
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обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и админи-
стративне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати 
у затвореним ковертама на адресу: Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или достави-
ти лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у којима 
се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у адми-
нистративним просторијама, одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околине здравстве-
не установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања 
одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе, 
врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа, врши 
распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе, 
одржава хигијену радних површина у лабораторији, на пропи-
сан начин уклања продукте рада у лабораторији, за свој рад 
одговорна је одговорној спремачици.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати за пријем у радни 
однос уз пријаву достављају: кратку биографију, доказ о струч-
ној спреми. Пријаве се достављају у затвореним ковертама на 
адресу: Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15, са наз-
наком „Пријава на оглас - не отварати“, у року од осам дана од 
дана објављивања огласа у званичној публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Обавештења на телефон: 
011/8241-508.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

“МЕРКУР” - ВРЊАЧКА БАЊА

Лекар у стационару
2 извршиоца

Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном лабо-
раторијском обрадом, постављањем дијагнозе, одрађивањем 
терапије и формирањем историје болести у електронској фор-
ми; спроводи лечење и рехабилитацију стационарних болесни-
ка применом балнео и медикаметозних процедура и стара се 
о њиховом спровођењу преко контролних прегледа; спроводи 
здравствено васпитање болесника; одговоран је за свој струч-
но-медицински рад и радну дисциплину извршилаца са којима 
ради; обавезан је да у раду примењује мере и поступке про-
писане QMS-ом и ХАЦЦП системом; за свој рад одговоран је 
шефу стационарне службе, начелнику медицинских служби, и 
директору установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет 
- VII степен стручне спреме; положен стручни испит; важеће 
одобрење за самостални рад (лиценца).

Лабораторијски техничар
Опис послова: обавља послове и радне задатке у биохе-
мијско-лабораторијском одељењу и то: ради све врсте анали-
за - хематолошке, биохемијске, по методама које су уходане 
и испробане, води картотеку хемикалија, ситног инвентара, 
води рачуна о стабилизацији материала и о правилном узи-
мању материјала за рад; оспособавља се за тимски рад у био-
хемијско - лабораторијском одељењу, тако да овлада потпуно 
процесима рада на свим пословима и радним задацима како би 
у случају потребе могао заменити другог извршиоца на посло-
вима и радним задацима лаборанта; ради на свим администра-
тивним пословима и радним задацима, око пријема болесника у 
одсутности тог радника који извршава те послове и радне зада-
ке, обавља и све те пословне и радне задатке у потпуности; 
одговара за свој стручно - медицински рад; одговара за чување 
и наменско коришћење свих средстава у биохемијско-лабора-
торијском одељењу; за свој рад одговаран је шефу службе за 
лабораторијску дијагностику, начелнику медицинских служби и 
директору установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуња-

вају и следеће посебне услове: завршен IV степен стручне 
спреме - лабораторијски техничар; положен стручни испит; 
важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

Физиотерапеут
5 извршилаца

Опис послова: терапеути су дужни да се придржавају начела 
кодекса етике здравствених радника и да се хумано односе 
према пацијентима у складу са основим принципима рехаби-
литације (primum non nocere); врше пријем пацијената, зака-
зивање и спровођење физикалних процедура на основу про-
писаних третмана од стране доктора специјалисте - физијатра; 
обављање физикалних третмана подразумева правилну апли-
кацију свих електропроцедура: галванотерапија, електрофере-
за, интерферентне струје, краткоталасна дијатермија, ТЕНС, 
хоризонтална терапија, електростимулација, као и сонотера-
пија, сви видови термотерапије, механотерапије, хидропро-
цедура, хидрокинези, хидрогалванске процедуре, узимање 
функционалног статуса пацијената, поштује контраидикације и 
елементе дозирања а у складу са општим физијатријским пла-
ном (Комора медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије: Национални делокруг рада физитерапеута Србије, Бео-
град, фебруар 2010); обавља административне послове у свом 
домену рада: води потребну медицинску документацију, као и 
дневне, недељне, месечне и годишње извештаје према захте-
вима и потребама физикалне јединице; одговора за правилно 
руковођење и чување медицинске и немедицинске опреме коју 
употребљава у свом раду, дужан је да пре извођења електро-
процедура провери исправност апарата и обавести надређеног 
о евентуалним неисправностима; за свој рад одговоран је глав-
ном техничару-физиотерапеуту у физикалној у стационару, 
шефу службе физикалне медицине, начелнику медицинских 
служби и директору установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен VI степен стручне 
спреме - физиотерапеут; положен стручни испит; важеће одо-
брење за самостални рад (лиценца).

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

Опис послова: асистира лекару при обављању прегледа, као и 
при предузимању медицинских интервенција и техника; врши 
пријем болесника, попуњава генералије и друге податке у 
медицинској документацији и евиденцији, заказује преглед код 
лекара, после прегледа даје упутства болеснику шта треба да 
ради у вези дате терапије; рукује разним медицинским апарати-
ма самостално, а код сложених апарата под надзором надлеж-
ног лекара и главне медицинске сестре; са лекаром учествује у 
визитама болесника и обавља потребне послове и радне задат-
ке по налогу лекара; требује и дели медикаментозну терапију 
одређену од стране лекара, контролише узимање медикамена-
та, болесницима узима материјал за лабораторијске анализе, 
исти предаје задуженом извршиоцу у стационару или непо-
средно лабораторији; негује болеснике, обављајући све посло-
ве које захтева нега, водећи посебно рачуна о болесницима 
под интензивном негом; превија болеснике, даје им ињекције и 
обавља друге послове за које је стручно оспособљена; за свој 
рад одговоран је главној сестри одељења у стационару, главној 
медицинској сестри, начелнику медицинских служби и дирек-
тору установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен 4. степен стручне спре-
ме - медицински техничар; положен стручни испит; важеће 
одобрење за самостални рад (лиценца).

ОСТАЛО: Кандидати прилажу следећа документа: пријаву - 
молбу; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију одобрења за самостални рад (лиценца 
или решење о упису у именик коморе); оверену фотокопију 
или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); доказе о радном искуству кандидата 
(копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде посло-
даваца или слично); потпуну личну и радну биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Решењем дирек-
тора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу 
документацију пријављених кандидата исте рангирати на осно-
ву обављеног разговора - интервјуа са њима. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати, нити ће 
се рангирати пријаве кандидата који не буду присуствовали 
разговору са Комисијом за избор кандидата. Коначну одлуку о 
избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси 
директор на основу извештаја Комисије и то у року од 30 дана 
од дана објављивања истог у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или 
путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за 
лечење и рехабилитацију “Меркур” - Врњачка Бања, Булевар 
српских ратника 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда “Термомине-
ралног купатила” - канцеларија број 2. Пријаве се достављају 
обавезно у затвореној коверти са назнаком “Пријава на оглас за 

пријем у радни однос за радно место _______________(уписати 
назив радног места за које кандидат конкурише)”. На полеђини 
коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне кон-
такте (телефон, имејл-адресу) кандидата. Рок за подношење 
пријава је до 10.00 часова дана 23.03.2020. године. Разгово-
ри са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве 
одржаће се у згради “Термоминералног купатила” у Врњач-
кој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће 
Комисији дати на увид важећу личну карту или други важећи 
документ којим доказују идентитет) и то по следећем распо-
реду: дана 23.03.2020.године и то са почетком у 10.30 часова 
кандидати који су конкурисали за радно место лекара; дана 
23.03.2020. године и то са почетком у 12.30 часова кандидати 
који су конкурисали за радно место лаборанта техничара; дана 
24.03.2020. године и то са почетком у 10.30 кандидати који су 
конкурисали за радно место физиотерапеута; дана 24.03.2020. 
године и то са почетком у 12.30 кандидати који су конкурисали 
за радно место медицинске сестре/техничара. У случају већег 
броја пријављених кандидата Установа задржава право да про-
мени предвиђене термине за разговоре, о чему ће кандидати 
накнадно бити обавештени. О спроведеном разговору са кан-
дидатима биће сачињен записник. Приложена документација 
уз пријаву не враћа се кандидатима. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања 
радног односа достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или 
не може да достави уверење о здравственој способности исти 
ће бити одбијен, а директор установе ће под истим условима 
одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у 
извештају Комисије. Овај оглас ће бити објављен на веб-стра-
ници Министарства здравља Републике Србије, у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање и сајту Спе-
цијалне болнице. За све додатне информације контакт особа 
је Божидар Вучковић, начелник службе за правне и економ-
ско-финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/515-
515-0 (локал 40-15) или 036/515-513-2.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разма-
тране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу 
Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на 
оглас за спремача” или лично у просторијама болнице.

         Здравство и социјална заштита

„ЗАСТАВА“ ЗАВОД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

РАДНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

Др Михајло Мика Марковић 1
тел. 034/323-499

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, на период до 3 месеца, уз 
могућност запослења до 24 месеца

УСЛОВИ: средње образовање (лабораторијски техничар, IV 
степен); положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању лабораторијски техничар. Као доказе 
о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, положеном стручном 
испиту и лиценци; доказ о радном искуству. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни оснос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: „Заста-
ва“ Завод за здравствену заштиту радника доо Крагујевац, Др 
Михајло Мика Марковић 1, 34000 Крагујевац.

Медицина / Здравство и социјална заштита
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ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И 
ОПОРАВИЛИШТА
Београд, Рисанска 12

Доктор опште медицине / доктор 
специјалиста педијатрије

уговор о делу, место рада: Београд
20 извршилаца

УСЛОВИ: образовање формално, искуство у раду неопходно. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, смештај и исхра-
на. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: теле-
фон: 063/835-3814, лице за контакт Габријела Живић, мејлом: 
gabrijela.zivic@cdlbgd.rs.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Сегедински пут 11

тел. 064/864-9255

Кувар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме занимање кувар, без 
обзира на радно искуство. Кандидат треба да достави доказ о 
неосуђиваности. Рад у сменама. Јављање кандидата лично на 
адресу послодавца, радним даном од 10 до 13 часова. Оглас 
остаје отворен до 31.03.2020. године.

     Пољопривреда

ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО
11420 Смедеревска Паланка, Карађорђева 71

тел. 026/317-170
e-mail: info@institut-palanka.co.rs

Директор Института за повртарство
на период од 4 године

Опис послова: 1. представља и заступа Институт, 2. орга-
низује и руководи радом Института, 3. стара се о законитости 
и одговоран је за законит рад Института, 4. извршава одлуке 
Управног одбора, 5. стара се о спровођењу научноистраживач-
ке делатности и о укупном раду Института, 6. одговоран је за 
финансијско-материјално пословање Института, 7. доноси акт 
о организацији и систематизацији радни места у Институту и 
друге опште акте, у складу са законом и статутом Института, 
8. одлучује о правима и обавезама запослених у Институту, у 
складу са законом, 9. предлаже Управном одбору програм и 
план рада Института и доношење других одлука из делокру-
га Управног одбора, 10. стара се о усклађености предложеног 
годишњег програма и плана рада са петогодишњим програмом 
и планом рада и предлаже њихове измене ради усклађивања 
са постигнутим резултатима, циљевима и новонасталим окол-
ностима, 11. на основу периодичних и годишњих анализа оба-
вештава Управни одбор и Научно веће о резултатима и оства-
ривању програма и планова рада, 12. извештава Министарство 
у случају ако Институт престане да испуњава неки од услова 
за обављање научноистраживачке делатности, 13. обавља 
и друге послове у складу са законом и Одлуком о оснивању 
Института.

УСЛОВИ: Директор се бира на период од четири године. Уко-
лико лице које буде именовано за директора није запослено 
у Институту за повртарство, са њим се заснива радни однос 
на одређено време. Услови за именовање директора: 1. да је 
из реда истраживача у научном или наставном звању, компе-
тентан за научне области којима се Институт бави; 2 да има 
искуство у руковођењу у области научно истраживачког рада 
(пројектом, групом, институтом); 3. да има способност у пла-
нирању и организовању научноистраживачког рада из области 
делатности Института; 4. да има менаџерске способности 
(сарадња са привредним и научним институцијама); 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да се против овог лица не 
води кривични поступак или истрага. пријава: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве и податке о посебним 
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
програм рада Института и план и програм будућег развоја и 
Личну и научну биографију кандидата са посебним освртом на 
организационо искуство кандидата и библиографијом. Докази 
који се прилажу уз пријаву: 1. диплома о стручној спреми; 2. 
уверење о избору у научно или наставно звање; 3. извод из 
матичне књиге рођених; 4. уверење о држављанству; 5. доказе 

којима се потврђује искуство у руковођењу у области научно-
истраживачког рада, способност у планирању и организовању 
научноистраживачког рада из области делатности Института 
и менаџерске способности; 6. уверење да против лица није 
покренут кривични поступак, нити је покренута истрага. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код 
јавног бележника. Кандидати за директора Института који су 
запослени у Институту не морају достављати документа која 
се налазе у персоналном досијеу. Рок у коме се подносе прија-
ве: Заинтересована лица која испуњавају услове могу поднети 
пријаву са доказима у року од 15 дана од дана објаве огласа 
у периодичном гласилу Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са комплетном документацијом доставити у електрон-
ској форми на имејл-адресу: info@institut-palanka.co.rs и у затво-
реној коверти на адресу: Институт за повртарство Смедеревска 
Паланка, Карађорђева 71, 11420 Смедеревска Паланка, са наз-
наком „За Комисију за спровођење поступка за избор директо-
ра”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене. Пријаве кандидата са комплетном 
конкурсном документацијом ће се чувати трајно у Одељењу. 
Заинтересована лица могу се, ради добијања додатних инфор-
мација, обратити члану Комисије за спровођење поступка 
за избор директора, Александру Марковићу, електронском 
поштом на адресу amarkovic@institut-palanka.co.rs. 

   Ветерина

„МЕТАЛ ХЕМИКО“ ДОО АДА
Ада, Виноградарска 9

e-mail: halasjvk@gmail.com

Ветеринар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар; 
најмање годину дана радног искуства; положен стручни испит; 
возачка дозвола Б категорије, пожељно. Комуникативност, 
одговорност, спремност за тимски рад, али и самосталност у 
раду, добре организационе способности. Нудимо редовну пла-
ту, константно усавршавање и пријатно окружење. Кандидати 
треба да пошаљу своју радну биографију. Само кандидати који 
уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. Пријаве 
послати електронским путем на: halasjvk@gmail.com.

Бабичар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња пољопривредна 
школа, ветеринарски техничар или сточарски техничар; рад-
но искуство на фарми је предност, али није неопходан услов. 
Одговорност, марљивост и преданост послу. Нудимо редовну 
плату, константно усавршавање и пријатно радно окружење. 
Кандидат треба да пошаље радну биографију. Само кандидати 
који уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. Прија-
ве послати електронским путем на: halasjvk@gmail.com. 

 

                       Индустрија и грађевинарство

БМР И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО У 
ТРАНЗИТУ „АГРОМЕТАЛ“
25000 Сомбор, Роковачки пут бб

e-mail: agrometalso@mts.rs
тел. 025/442-004

Монтажа елемената силоса
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме; помоћни рад-
ници на монтажи силоса; теренски рад; обезбеђен превоз. Рок 
за пријаву је до 20.03.2020.

„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 стечену ква-
лификацију 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, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 
1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца, особа за 
контакт: Тамара Јокић.

HAI SOLAR TEHNOLOGY DOO
24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15

e-mail: hailogicdoo@gmail.com 
тел. 069/552-1570

Бравар - заваривач
УСЛОВИ: III степен стучне спреме, занимање заваривач, 
пожељно познавање варења алуминијумом.

Монтер цевних инсталација, соларни 
системи, водовод, грејање

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, монтер или приучени рад-
ник, пожељно познавање постављања цевних инсталацијха за 
водовод и грејање.

ОСТАЛО: Теренски рад, исхрана обезбеђена. Слање биогра-
фија на имејл, ближе информације на горе наведени контакт 
телефон. Оглас остаје отворен до 31.03.2020. године.

Здравство и социјална заштита / Пољопривреда / Ветерина / Индустрија и грађевинарство

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д

ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
11000 Београд

Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - високо образовање и то: 
на студијама другог степена - мастер академске или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

2 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - високо образовање и то: 
на студијама другог степена - мастер академске или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, у складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Помоћно техничко особље - 
чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом поднети: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, нити се води поступак (не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела 
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, 
који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
обзир. Доказ о знању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Поседовање психичке и физичке способности за рад са 
децом се доказује се (подноси уверење) приликом закључења 
уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 011/2667-224. Пријаве 
на оглас и потребну документацију, заједно са пријавним фор-
муларом, слати на наведену адресу, са назнаком „За конкурс” 
или донети лично у секретаријат школе, радним даном од 09.00 
до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВРАЧАР“

Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/7154-077

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: образовање стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске струдије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са прописима 
који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или одговарајућим вишим образовањем; са или без радног 
искуства, са или без положеног стручног испита или испита за 
лиценцу.

ОСТАЛО: члан 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 и др.закони, 10/19, 
6/2020). У радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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 доба-
ра 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 образовно 
васпитни рад. Услови из става 1. овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање: на академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; економ-
ски факултет.

ОСТАЛО: члан 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19). 
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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
васпитачког смера, са или без положеног стручног испита или 
испита за лиценцу.

ОСТАЛО: члан 139. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 и др. закони 10/19). 
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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 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.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

ОСТАЛО: члан 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони, 10/19). 
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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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; 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете; оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије 
од годину дана; извод из матичне књиге рођених (фотокопија 
оверена); уверење о држављанству, оригинал или фотоко-
пија оверена, не старије од шест месеци; доказ да лице ниje 
oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje 
je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три 
мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa 
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe 
митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoл-
нe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и 
других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa 
нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa 
зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уве-
рење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кан-
дидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд 
сa дeцoм и учeницимa прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адресу, поштом или 
лично, од 9.00 до 14.00 часова, у Раднoj заједници Предшкол-
ске установе „Врачар“, Бјелановићева 2. Кандидати који уђу у 
ужи избор у обавези су да доставе оригинал документацију на 
увид. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију (фотокопије) заједно 
са одштампаним пријавним формуларома достављају Предш-
колској установи на адресу: Предшколска установа „Врачар“, 
Београд, Бјелановићева 2 (канцеларија бр.10), тел: 715-40-84 и 
715-40-85 поштом или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „МАРИЈА БУРСАЋ“

Београд, Милана Ракића 81

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених чла-
ном 24. став 1. Закона о раду, треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ “Марија Бурсаћ”из Бео-
града, и то да имају одговарајуће високо образовање, као и 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, и то: да је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање: на студијама дру-
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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 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
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 прије-
ма 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 закљу-
чења уговора о раду.



   |  Број 873 | 18.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела 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 против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који преузи-
ма на званичној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом 
доставља следећу документацију: оверен препис или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља пре закључења уговора 
о раду кандидат који заснује радни однос по конкурсу; уверење 
о неосуђиваности, кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овере-
ној копији; уверење из суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању прит-
вора (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС - 
оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
о знању српског језика као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Конкурс 
спроводи комисија коју именује директор у складу са законом. 
Конкурсна комисија 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 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 кандида-
тима са листе из претходног става и доноси решење о избору 
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. Тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у затво-
реној коверти на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ”, 11050 Београд, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за информације: 011/382-03-14 (секретар школе).

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Наставник математике
са 72,22% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: 1. Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018 и 7/2019) стечено: 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) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему мора да има 
завршене студије првог 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 образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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. Кан-
дидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. 
радну биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати са звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских студија); 4. уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (издато од стране МУП-а, не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); 6. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу са 
холограмом); 7. доказ о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику и то доказ да су положили испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе 
- оригинал или оверена фотокопија). Пре закључења уговора 
о раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (лекарско уверење, оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци). Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности. 
Пријаве се достављају на адресу: XIII београдска гимназија, 
Љешка 47, Београд, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе, 
радним данима од 11 до 13 часова или препорученом поштом 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене 
пријаве на конкурс као и пријаве са непотпуном и неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе за 
енглески језик

са 67% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 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) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства; 2) уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); 5) 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 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не ста-
рије од 30 дана од дана објављивања конкурса); 6) извод из 
матичне књиге рођених (за кандидате који су променили пре-
зиме односно име после издавања дипломе); 7) доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверена фотокопија лекарског уве-
рења); 8) доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит 
за лиценцу може да обавља послове наставника најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у установи. Одлуку 
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након обавље-
ног разговор са кандидатима који испуњавају прописане усло-
ве и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: Техничка школа у Београду - Жалезнику, 
Југословенска 4, ПАК 172112. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Техничке школе на имејл-адре-
су: sekretar@tszeleznik.edu.рс и путем телефона: 011/6571-020.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11250 Железник - Београд
Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

Секретар 
УСЛОВИ: кандидат наставник треба да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140. и члана 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, др.закон, 10/2019 и 6/20); да испуњава усло-
ве у складу са Правилником 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 и 3/2017). Послове наставника у шко-
ли може да обавља лице које има дозволу за рад - лиценцу, 
односно мора да је стекне у року од две године од дана засни-
вања радног односа. Кандидат за секретара мора да има обра-
зовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 
1. т. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
и дозволу за рад секретара (лиценцу за секретара). Секретар се 
уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем 
програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу 
за секретара. Секретару - приправнику директор одређује мен-
тора са листе секретара установа коју утврди школска управа. 
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања 
радног односа положи испит за лиценцу за секретара. Канди-
дати морају да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, који кандидат пре-
узима са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверене фотокопије, 
не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (диплому о основним студија-
ма и мастер студијама, не старије од 6 месеци); уверење о нео-
суђиваности за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. и 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци); писмени 
доказ (уверење да је положио испит из српског језика, одгова-
рајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику). 
Кандидати који испуњавају услове конкурса, а 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 запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. 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 (не ста-
рије од 6 месеци). Уколико је већ извршена психолошка про-
цена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и 
где је изврешена процена. Рок за пријављивање на конкурс је 
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8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати у секре-
таријату школе или поштом на адресу: ОШ „Стефан Дечански”, 
Београд - Железник, Милана Мијалковића 11, Поштански број 
11250, са назнаком: „За конкурс на неодређено време”. Све 
информације у вези са конкурсом можете добити на телефон: 
011/2571-757.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област: 

Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације - предмет: Теорија и 

методика физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образо-
вање на студијама трећег степена (докторске академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.9.2005 године, односно стечен научни назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. 
године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, 
да имају објављен већи број научних радова, објављен уџбеник 
или монографију или оригинално стручно остварење, остваре-
не резултате у развоју научно-наставног подмлатка, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама, у складу са прописима којима је уређена област 
високог образовања. Кандидати треба да испуне и друге усло-
ве прописане одредбама Закона о високом образовању, Пра-
вилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Статута Факулте-
та, Правилника о организацији и систематизацији послова на 
Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на 
конкурс, биографија, списак објављених научних радова, ори-
гинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области, пот-
писана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у 
Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php пра-
вилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: 
Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ ”БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

Наставник физике
са 80% радног времена

Наставник хемије
са 60% радног времена

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 васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи); 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), доставити: писану 
биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверену копију или оригинал додатка дипломи са подацима 

о положеним испитима), оверену копију или оригинал уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе 
(не старију од 1 месеца), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испиту, 
очитану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања 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 психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова за пријем у радни однос достављају 
се у затвореној коверти, на адресу: ОШ „Браћа Јерковић” из 
Железника, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд, са назнаком 
„За конкурс” и назнаком за које радно место се подноси пријава 
на конкурс, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62

тел. 011/2433-025

Наставник математике
са 88,88% радног времена

Наставник ликовне културе
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 
од 15.08.2019); 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, 
поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене 
копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на наведену 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“

11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17
тел. 011/8187-011

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник српског језика
са 56,65% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог преко 60 

дана

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предвиђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 1. поседо-
вање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; 3. поседовање држављанства Репулике Србије; 4. знање 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 

рад; 5. 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или двање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утравђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 1. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, не старије од 6 
месеци - диплома о завршеном високом образовању на сту-
дијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатроног 
понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију) и 4. доказ о знању српског језика - достављају кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику; 5. CV (биографија кандидата). Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
варемене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Приложена документација се не враћа. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену спсосбности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити лично или путем препоручене поште 
на адресу школе: ОШ „Михаило Младеновић Сеља“, Др Воје 
Даниловића 17, 11561 Дудовица, са назнаком „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Ресавска 58

тел. 011/2658-921

Наставник математике

Наставник рачунарства и 
информатике
2 извршиоца

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник физике

Наставник филозофије

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др.закони, 10/2019 и 6/2020) и 
то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); 2) имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Кандидати достављају 
доказе о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) заједно 

Наука и образовање
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са одштампаним попуњеним пријавним формуларом доступ-
ним на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а доказ из тачке 2) достављају 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да уз 
попуњен пријавни формулар (који је доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) доставе и: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или оверену фотокопију уверења о стеченом 
високом образовању ако диплома није уручена, уверење о нео-
суђиваности 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 кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног сабраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), потврду (уверење) о познавању српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику (оригинал или ове-
рена фотокопија). У поступку одлучивања о избору наставника, 
кандидати који буду изабрани у ужи избор упућују се на про-
веру психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се Гимназији у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс - наставник _____”(навести предмет) 
или „За конкурс - наставник_____________(навести предмет) 
на одређено време“, на наведену адресу или лично у секрета-
ријат Гимназије од 09.00 до 14.00 часова сваког радног дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”

11565 Барошевац, Ивањданска 56А
тел. 011/8158-087, 8158-725

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Бистрици
2 извршиоца

Чистачица

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме, 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, кандидати под ред-
ним бројем 1. и 3. треба да испуњавају и услове предвиђе-
не чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) да имају стечено одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске струдије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 3) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену спососбност за рад са децом и ученицима; 4) 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 прородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
кандидати су обавезни да приложе документацију и потребу 
документацију и заједно са одштампаним пријемним форму-
ларом достављају школи. Канидати су обавезни да приложе 
следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету (кандидати који су завршили основне студије 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним академским сту-
дијама првог степена и дипломе о завршеним студијама другог 
степена (за кандидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године); 3. оверену фотокопију извода из матичне 

књиге рођених; 4. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за лиценцу (уколико га кандидат поседује); 
5. уверење о држвљанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 6. 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 7. доказ да 
кандидат зна српски језик да остварује образовно-васпитни рад 
(достављају само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио испит из познавања 
српског језика, 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. Кандидати за радно место чистачице треба да поседују: 
а) основно образовање; б) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 прородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Поред тога кандидати су обавезни да приложе документацију 
и потребну документацију и заједно са одштампаним пријем-
ним формуларом доставе школи. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад се 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. 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. 
Пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе: 
Основна школа „Милорад Лабудовић Лабуд”, Ивањданска 56А, 
11565 Барошевац.

ОШ ,,ДУШАН ВУКАСОВИЋ 
ДИОГЕН”

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Секретар школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова из чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, треба да 
испуњавају и наведене услове у погледу стручне спреме у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи и Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, кратку биографију, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених са холограмом; уверење о неосуђива-
ности, не старије од 6 месеци (да кандидат није осуђен правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
- ,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019). 
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, кандидати достављају школи. Уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора 

о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова достави-
ти лично на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у 
ужи избор, биће позвани на разговор.

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
“РАКОВИЦА”

11090 Београд, Хасанагинице 8
тел. 066/8888-976

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.24/05, 61, 54/09, 32/13 
и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. став 1. Закона о 
основама система и образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018,10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/2019): 1) да поседују 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, матер струковне студије, специја-
листичке академске студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовања до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела 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 (доказ не старији од 6 месеци); 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - 
потврда факултета да је кандидат наставу на студијама слушао 
на српском језику (доказ достављају кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази о 
испуњености услова из става 1. тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве за конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи, и то: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценцу. Пријава кандидата који није положио испит за лицен-
цу неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит.

Чистачица
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чланом 139. и Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у Петој економ-
ској школи „Раковица” за радно место: 1) да поседују одго-
варајуће основно образовање, односно сведочанство о завр-
шеном основном образовању; 2) имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правноснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ не 
старији од 6 месеци); 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни (доказ достављају кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази о 
испуњености услова из става 1. тачка 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве за конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оригинал или оверену фотокопију све-
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дочанства о завршеном основном образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији 
од 6 месеци).
 
ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Пета еко-
номска школа „Раковица”, Хасанагинице 8, Београд или лично 
у секретаријату школе. Напомена: У току је реконструкција и 
надоградња објекта Пете економске школе „Раковица” и лич-
на достава пријава је у просторијама ОШ „Иво Андрић”, Ивана 
Мичурина 38а (секретаријат Пете економске школе „Раковица”) 
од 09.00 до 15.00 часова. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 066/8888-976, сваким радним даном 
од 9 до 15 часова.

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

тел. 011/301-87-02

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник биологије

Наставник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и под условима прописа-
ним Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Чистачица
са 68% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има I степен стручне спреме 
- основно образовање.

ОСТАЛО: кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а заједно 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 изрече-
на безусловна 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор 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 психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са учени-
цима. 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. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25

тел. 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

2 извршиоца

Наставник предметне наставе- 
наставник ликовне културе и 

слободних наставних активности
у матичној школи у Младеновцу 70% 

норме и у издвојеном одељењу у Дубони 
30% норме

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Дубони

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства 
у матичној школи у Младеновцу 90% 

норме и у издвојеном одељењу у Дубони 
10% норме

УСЛОВИ: кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да прило-
же кратку биографију као и да: 1. кандидат има одговарајуће 
образовање, врсту и степен стручне спреме које се захтева за 
радно место на које конкурише 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 прило-
жити оригинал или оверену фотокопију); 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, што 
се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обавези 
да достави пре закључења уговора о раду; 3. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, примања или давања мита, као и за кри-
вично дело из групе кривичних дела против: полне слободе, 
правног саобраћаја, човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање 
(уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију, оба 
не старија од шест месеци - издаје МУП РС); 4. држављанство 
Републике Србије (уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију, оба не старија од шест месеци); 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
6. да кандидат испуњава услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
13/18,11/19) по потреби у складу са радним местом на које кон-
курише (утврђује комисија приликом избора у ужи избор); 7. 
уколико не поседује доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, у обавези 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 посе-
дује доказ уз пријаву приложити оригинал или оверену фото-
копију). Докази о испуњености под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услове из тачке 6 утврђује коми-
сија приликом избора у ужи избор, доказ из тачке 7 кандидат 
доставља само уколико исти поседује. Докази о испуњености 
услова уз пријавни формулар: оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању, врсти и степену стручне 
спреме; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, примања 
или давања мита, као и крив. дело из групе крив. дела против: 
полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и да лицу није утврђено дискримина-
торно понашање - оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од шест месеци, од МУП-а РС; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике Србије, не старије 

од шест месеци; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које се 
конкурише) који се може наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја: htp://
www.mpn.gov.rs, те да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом доставе школи у коверти са наз-
наком „За конкурсну комисију“. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. У поступку одлучивања 
о избору конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежна 
служба за запошљабвање. Овај конкурс објављује се на оглас-
ној табли школе и у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовере-
ном документацијом у прилогу неће се разматрати и кандидат 
неће проћи у ужи избор. Пријаве слати на горе наведену адре-
су школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос”, или донети лично у просторије школе радним даном од 
8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон школе: 011/8231-388. 

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 80% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној 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 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће 
виско образовање у смислу чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
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. про-
фесор физичког васпитања, 2. професор физичке културе, 3. 
дипломирани педагог физичке културе, 4. професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, 
5. професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације, 6. професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут, 7. дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, 8. мастер професор физичког васпитања 
и спорта, 9. мастер професор физичког васпитања и кинезите-
рапије, 10. професор физичког васпитања и спорта, 11. мастер 
физичког васпитања и спорта, 12. професор спорта и физичког 
васпитања, 13. професор спорта и физичке културе, 14. мас-
тер професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правоснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена 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 образовању, 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања; биографију (није обавезно); оверен препис/ 
фотокопију лиценце за рад наставника, уколико поседује (није 
обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је дужан 
да попуни и достави и пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
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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 неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре 
доношења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени 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” из Грабовца, Гра-
бовац 179, 11508 Грабовац, са назнаком “За конкурс за радно 
место наставника физичког и здравственог васпитања”. Све 
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на 
број телефона: 011/8760-047 и e-mail школе: osgrabovac@gmail.
com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДРАЖЕВАЦ”
11506 Дражевац
Дражевачка 146

тел. 011/8780-114

Наставник предметне наставе - 
српски језик

са 88,88% радног времена 

Наставник предметне наставе - 
географија

са 70% радног времена

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 80% радног времена
УСЛОВИ: а) да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; занимања 
за обављање послова наставника утврђена су одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012-11/2019); б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за коју је изречена без-
условна 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 или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) поседовање 
држављанства Републике Србије; д) знање српског језика и 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштам-
пан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) доставити: писану биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (са холограмом, оригинал или оверена фотокопија), доказ 
о неосуђиваности (правоснажном пресудом за кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139. 
став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања) - уверење МУП-а; оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверење о положеном стручном испиту 
(уколико је поседује); очитану личну карту; доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата, који се у року од 8 дана упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Комисија након пријема 
резултата психолошке процене кандидата обавља разговоре 
са кандидатима и у року од 8 дана од обављеног разговора 
доноси решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос дос-
тављању се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе: Основна школа „Дражевац“, Дражевачка 146, 
11506 Дражевац, тел. 011/8780-114. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 011/8780-114.

ОШ “БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са непуним радним временом (60%)
Опис послова: наставник предметне наставе; планира, при-
према и остварује све облике наставе и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у складу са планом и програмом школе; 
стручно, педагошки и методски изводи наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у складу са савременим захтеви-
ма педагошке науке; прати психофизички развој и напредо-
вање ученика и помаже им у стицању знања, умећа и нави-
ка; спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу 
са образовно-васпитним потребама ученика; спроводи актив-
ности у циљу остваривања континуитета додатне подршке 
при преласку на наредни ниво образовања или у другу уста-
нову; прилагођава технике учења, дидактички материјал и 
рад на часу образовно-васпитним потребама ученика; пружа 
додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, 
талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом и учествује у раду тима за додатну подршку 
ученику и учествује у раду тима за израду ИОП-а; учествује у 
спровођењу испита; обавља послове ментора приправнику; за 
све облике васпитно-образовног рада израђују своје глобалне 
и оперативне планове рада и воде одговарајућу евиденцију о 
свакодневном припремању за образовно-васпитни рад; води 
прописану евиденцију и педагошку документацију; обавља 
послове одељењског старешине, обавља педагошку функцију 
одељенског старешине, одржава посебне часове посвећене 
раду одељенске заједнице и развијању колективног духа у 
одељењу; учествује у раду тимова и органа установе; учест-
вује у изради прописаних докумената установе; ради унапређи-
вања образовно васпитне праксе сарађује са родитељима, 
односно другим законским заступницима ученика, запосленим 
у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама 
у локалној заједници; поштује личност ученика, њихових роди-
теља, односно законских заступника и осталих радника школе, 
развијајући сарадничке односе; припрема ученике за такми-
чење; организује ваннаставне активности и активно учествује 
у њима; код ученика развија радне навике и подстиче их на 
активан однос према раду; васпитава ученике за хумане и 
културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, 
националност и лично уверење; помаже у раду Дечијег саве-
за Школе и тако доприносе складном развоју личности дете-
та, њиховог сретног детињства; припрема и реализује екскур-
зије, излете, посете, наставу у природи; издаје јавне исправе; 
обавља дежурство у школи и ван школе; стално ради на свом 
стручном, педагошко-методском усавршавању; савесно извр-
шава своје радне обавезе; својим животом и радом и примером 
позитивно делује у својој животној и радној средини, поштујући 
усвојене друштвене норме понашања; учествује у планирању и 
реализацији набавки добара, радова и услуга за школу; обавља 
и друге послове утврђене законом, Статутом школе, Годишњим 
планом рада школе, а који проистичу из живота и рада школе 
као образовно-васпитне установе од посебног друштвеног зна-
чаја; друге послове по налогу директора школе.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно 
важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да кандидат испуња-
ва услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и знање рада на рачу-
нару. Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о стручној 
спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), потврду - уверење о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику) и уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.1. тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања - оригинал или оверену фотокопију. 
Кандидати у складу са чланом 154. став 2 попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет адреси Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/3283-6610

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 27/2018-др.закон (II), 
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да 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 малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. 
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) 
и кратку биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу 
или оверене копије не старије од шест месеци): диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. 
Пријаве слати на наведену адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА”

11050 Београд, Суботичка 2
тел/факс: 011/2421-920

e-mail: puzvezdara1@gmail.com

Службеник за послове одбране, 
заштите и безбедности

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару; положен стручни испит 
из области безбедности и здравља на раду; положен стручни 
испит из области противпожарне заштите.

Стручни сарадник - логопед

Сарадник - социјални радник
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозвола за рад (лиценца), обавеза полагања за 
лиценцу.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одн. специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару.

Кувар/посластичар
7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, кувар посластичар.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит за 
рад са судовим под притиском (за послове руковања гасним 
постројењем и парним котловима).

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-

Наука и образовање
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де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар 
кандидат треба да достави: биографију; диплому; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених (документа 
се подносе у оригиналу или овереној копији, не старијој од 6 
месеци); уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из тач. 3); 
доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом доставља 
се пре закључења уговора раду. Пријаве доставити лично или 
поштом, са назнаком „За конкурс“, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Остале информације могу се добити на број теле-
фона: 2421-920, 2421-555.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

11000 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/346-1507

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 132 и 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и то:VII степен одговарајуће стручне спре-
ме - високо образовање из правних наука и то: на студијама 
другог степена, мастер академске или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Педагог

Наставник географије
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 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 и то: одго-
варајуће високо образовање: 1) стечено на студијама 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 предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основно образовање.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат поред 
кратких биографских података треба да достави: 1) попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, 2) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), 3) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом, 4) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не 
старија од 6 месеци), 5) доказ о неосуђиваности прибавља сам 
кандидат и саставни је део пријаве на конкурс (не старије од 6 
месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-

сија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у секре-
таријат школе или поштом на адресу: Основна школа ”Владис-
лав Петковић Дис”, Радосава Љумовића 20, 11126 Београд, са 
назнаком “За конкурс”. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на тел. 011/346-1507.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел./факс: 011/8231-985

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета, 

сви смерови осим енергетског

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета, 

енергетски смер

Наставник практичне наставе 
електроструке

на одређено време до повратка радника 
са одсуства, а најкасније до 31.08.2020. 

године

Наставник практичне наставе 
електроструке

са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

Наставник биологије и екологије и 
заштите животне средине

са 60% радног времена
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Електротехника из 
„Просветног гласника”, број 8/2015 - кандидати за радна мес-
та I, II, III и IV, а кандидати за радна места V и VI да имају 
одговарајуће образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника из „Просветног гласника”, број 8/2015; 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 3. доказ да кандидат има обавезно 
образовање из члана 140. овог закона - образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 (уверење или потврда): за кандидате који ово 
образовање не поседују, у складу са чланом 142 став 2 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; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела наведена у условима из 
члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); 5. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); 6. доказ одго-

варајуће високошколске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној 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 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће 
високо образовање у смислу чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
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. про-
фесор физике, 2. дипломирани физичар, 3. професор физике 
и хемије, 4. дипломирани педагог за физику и хемију, 5. про-
фесор физике и основа технике, 6. дипломирани педагог за 
физику и основе технике, 7. професор физике и математике, 8. 
дипломирани астрофизичар, 9. дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, 10. професор физике и хемије 
за основну школу, 11. професор физике и основа технике за 
основну школу, 12. дипломирани физичар за примењену физи-
ку, 13. професор физике за средњу школу, 14. дипломирани 
физичар истраживач, 15. дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, 16. дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу, 17. дипломирани физичар 
за општу физику, 18. дипломирани физичар за теоријску и екс-
перименталну физику, 19. дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, 20. дипломирани астроном 
смер астрофизика, 21. професор физике - информатике, 22. 
дипломирани физичар - медицинска физика, 23. дипломирани 
професор физике - мастер, 24. дипломирани физичар - мастер, 
25. мастер физичар, 26. мастер професор физике, 27. мастер 
професор физике и хемије, 28. мастер професор физике и 
информатике, 29. дипломирани физичар - мастер физике-мете-
орологије, 30. дипломирани физичар - мастер физике-астроно-
мије, 31. дипломирани физичар-мастер медицинске физике, 32. 
дипломирани професор физике-хемије-мастер, 33. дипломира-
ни професор физике-информатике-мастер, 34. дипломирани 
физичар-професор физике-мастер, 35. дипломирани физи-
чар-теоријска и експериментална физика-мастер, 36. дипло-
мирани физичар-примењена и компјутерска физика-мастер, 
37. дипломирани физичар-примењена физика и информати-
ка-мастер, 38. дипломирани физичар-професор физике и осно-
ва технике за основну школу-мастер, 39. дипломирани физи-
чар-професор физике и хемије за основну школу-мастер, 40. 
мастер професор математике и физике, 41.мастер професор 
информатике и физике, 42. дипломирани физичар-информати-
чар, 43. мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, посе-
довање држављанства Републике Србије, знање српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 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 породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на 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 образовању, 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања; биографију (није обавезно); оверен препис/ 
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фотокопију лиценце за рад наставника, уколико поседује (није 
обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је дужан 
да попуни и достави и пријавни формулар са званичне интер-
нет 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 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 неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре 
доношења одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени 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” из Грабовца, Гра-
бовац 179, 11508 Грабовац, са назнаком “За конкурс за радно 
место наставника физике”. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 011/8760-047 и 
имејл школе: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном од 
8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШКО РАДОВИЋ“

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник информатике и 
рачунарства

Наставник разредне наставе

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 65% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник Републи-
ке Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и то 
ако: има одговарајуће образовање из члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3 /2017, 13/18 и 11/19); има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Секретар школе
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник Републи-
ке Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20) и 
то ако: има образовање из области правних наука у складу са 
чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20); има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; није осуђивано 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Домар
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник Републи-

ке Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20) 
и то ако: има средње образовање - смер машински, електро, 
водоинсталатерски, браварски, столарски и сл; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Канидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: 
oверену копију дипломе о одговарајућем образовању; ориги-
нал 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 безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање излостављање 
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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци). Рок за достављање пријавног формулара 
са наведеном документацијом је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 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 изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих 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 ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу 
школе: Напомена: због реновирања објекта Основне школе 
„Душко Радовић“, пријем пријава на конкурс ће се вршити на 
следећи начин: 1) уколико се пријава на конкурс доставља 
поштом, доставити на адресу: Основна школа „Душко Радо-
вић“, Булевар Зорана Ђинђића 112, 11070 Београд; 2) уколико 
се доставља лично или брзом поштом, доставити на адресу: 
Основна школа „Ђуро Стругар“, Милутина Миланковића 148, 
11070 Београд (приземље, секретаријат - за Основну школу 
„Душко Радовић“). Сва обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на телефон: 064/822-77-59.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/311-4142

1) Наставник предметне наставе - 
биологија

са 60% радног времена

2) Чистачица
са 72% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/2018-други зако-
ни, 10/19, 6/20) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/13, 11/16, 2/17 и 11/17, 13/18 и 7/2019), за наставника који 
изводе образовно-васпитни рад и да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит за лиценцу; за радно место 
чистачице да има основно образовање; 2)да имају психичку, 

физичку и здравствену способности за рад са децом и ученици-
ма; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, 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 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 испуње-
ности услова који су предвиђени чланом 139. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачка 2. прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; уверење - оригинал 
или оверена фотокопија да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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 издато од МУП-а (не старије од 
шест месеци од дана достављања пријаве на конкурс); уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од шест месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија (не старије од шест месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); кратак CV; лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору наставника конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се лично или путем препоручене 
поште, на адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос за (навести радно место)“. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, на телефон: 011/2144-740.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
11000 Београд, Мештровићева 19

тел. 011/2463-227

Наставник предметне наставе - 
наставник ликовне културе

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/117, 27/18,10/19): 1. 
да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” 13/18, 11/19). За наведено 
радно место: да је одговарајуће високо образовање стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне , мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно, наставник је 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 (3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију 
чини: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), уверење да против лица није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда, подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова,краћа биографија.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/117, 27/18, 10/19): 1. 
да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о систематизацији радних места и то: (1) за радно 
место спремачице, кандидат мора имати завршену основну 
школу, 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 изречена без-
условна 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 или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију 
чини: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), уверење да против лица није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда, подаци из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова.

Мајстор школе
УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/117, 27/18, 10/19): да 
кандидати имају одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о систематизацији радних места: 1) завршен 4. степен 
стручне спреме - смер електротехнички, металски, водоин-
сталатерски, столарске струке, специјалистичко образовање 
(ВКВ); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснаж-
ном 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документацију чини: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању - уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење да против лица није покренута истра-
га нити је подигнута оптужница код надлежног суда; подаци из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, краћа 
биографија.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом достављају установи. 
Доказ о психофизичкој и здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких 
способности врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Одлука о избору кандидата донеће се у законском року. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 011/2463-227.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник технологије материјала
УСЛОВИ: Кандидат 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 испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник. РС бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у Школи за основно и средње образовање “Вожд” 
у Београду („Сл. гл. РС -Просветни гласник“, бр. 11/97, 3/2005, 
4/2009, 2/2017) и Правилником о организацији и системати-
зацији послова и радних задатака у ШОСО “Вожд” Београд, 
дел. бр. 68 од 05.04.2018. године, и то да: 1) има одговарајуће 
образовање (за наставника прописано чл. 139. и чл. 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и чл.5. 
ст.1 Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у Школи за основно и 
средње образовање “Вожд” у Београду („Сл. гласник РС“ - Про-
светни гласник“, бр. 11/97, 3/2005, 4/2009, 2/2017); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. 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 званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом достављају установи. 
Потребна документацији коју треба доставити: пријавни фор-
мулар, радна биографија, оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, издато на прописаном обрасцу са холограмом), уве-
рење 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 фотоко-
пија, не старије од 6 месеци). Лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика, са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе и која утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. 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 разма-
трање. 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 поштом на адресу: Школа за основно и средње 
образовање “Вожд”, Булевар ослобођења 219а, 11000 Београд. 
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе на 
телефон: 011/3097-013.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВОЈВОДА СТЕПА”

11000 Београд
Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања 
УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спреме, мас-
тер одговарајућег занимања; 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 безуслов-
на 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 давања 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкурса. 

Потребно приложити уз одштампани пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: 1. оверену фотокопију дипломе, 2. ове-
рену фотокопију стручног испита - лиценце (уколико кандидат 
има лиценцу), 3.уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци , 4. извод из матичне књиге рођених, 
5. уверење из МУП-а о некажњавању, не старије од 6 месеци, 
6. потврду о језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд
Браће Јерковић 5

Стручни сарадник - школски 
психолог, у посебним условима

УСЛОВИ: посебни услови: стручни сарадник-психолог - лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, из научне области према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основој школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дефектолог-наставник - 
корепетитор у посебним условима 

(индивидуални рад)
УСЛОВИ: посебни услови: дефектолог - лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер) или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, из научне области према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основој школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018), одговарајућег усмерења за специјалну 
едукацију и рехабилитацију особа са моторичким поремећаји-
ма и вишеструком ометеношћу (соматопед).

Медицински техничар, у посебним 
условима 

УСЛОВИ: посебни услови: средњи степен стручне спреме пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основој школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018): медицинска сестра - техничар, 
техничар неговатељ.

Радник за негу и пренос ученика, у 
посебним условима 

УСЛОВИ: посебни услови: средњи степен стручне спреме 
према правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основој школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018), а најниже 3. степен.

ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате: 1) одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван у смислу 
чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуње-
ности услова под 2) пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 1) попуњен и 
потписан формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања (доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2) 
пословну биографију - потписану; 3) потврду о радном искуству 
- оригинал; 4) диплому о стеченој стручној спреми или уверење 
о стеченом образовању, ако диплома није уручена (оригинал 
или оверена копије која није старија од шест месеци од дана 
објаве конкурса); 5) уверење о неосуђиваности (потврда из 
МУП-а, оригинал или оверена копија која није старија од шест 
месеци од дана објаве конкурса), 6) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци 
од дана објаве конкурса), 7) Извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци 
од дана објаве конкурса). Пријаве се достављају секретарија-
ту Основне школе „Миодраг Матић” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или поштом, на адресу Браће 
Јерковић 5, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну 
комисију“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. 

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Наставник разредне наставе 
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл 24. Закона 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-аутентично тумачење), у рад-
ни однос може да буде примљено лице које испуњава и посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника за рад у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19 од 15.08.2019. год); 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије): (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давања 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл 24. Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има основно образовање 
/ основну школу; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће,за кривично дело примање мита или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. 

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја на конкурс треба да достави следећу доку-
ментацију: радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном - CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старија од 
6 месеци; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе: да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће; за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), потврду - уверење о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлу-
ке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање. 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 процена. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
адресу школе: ОШ “Доситеј Обрадовић”, Максима Горког 945, 
Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/6456-823. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВОЈВОДА ПУТНИК”

11000 Београд, Рипањ
Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Наставник разредне наставе 

Педагог школе

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђено 
чл 140. Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: за наставника разредне наставе и педагога школе одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, или високо образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; за чистачицу први степен стручне спреме, 
основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (здравствено уверење 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 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 кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
са одштампаним попуњеним формуларом достављају следећу 
документацију: 1. оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању не старија од 6 месеци; 2. уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци; 3. извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 4. уверење 
о неосуђиваности правоснажном 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 мало-
летног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 
казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак из чл.139. 
став 3. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (потврда/уверење надлежног основног суда, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 6. доказ о 
знању српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику. 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 приме-
ном стандардизованих поступака. 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 децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске 
или општинске управе, суда). Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се лично или препорученом пошиљком на 
адресу Основне школе “Војвода Путник” Рипањ, Пут за коло-
нију 12. Ближа обавештења могу се добити код секретара шко-
ле на телефон: 011/8650-139.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88

Наставник физике 
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. одго-
варајуће високо образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама, стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске студије); 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има завршену основну школу.

ОСТАЛО: Општи услови: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја канди-
дати достављају потребну документацију: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Србије и уверење о држављанству. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Пријава са доку-
ментацијом доставља се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе: Школа за дизајн текстила, Војисла-
ва Илића 88, 11000 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВАСА ПЕЛАГИЋ” 

11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982 

Наставник српског језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.1. тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (издато 
у МУП-у), уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о познавању српског језика 
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(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику), кратку биографију. Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се приликом пријема у радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе поштом или лично у секретаријату школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/6300-471

Наставник српског језика
са 77,77% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће образовање предвиђено на основу члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 27/18-др.закон, 10/19, 6/2020) и Правилником о сте-
пену 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 и 3/2017, 
13/2018, 11/19) и то: за наставника српског језика: професор 
српског језика и књижевности, професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима, професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику, професор, односно 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 књи-
жевности у одељењима за националне мањине, професор срп-
ског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика), Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); професор српскох-
рватског 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); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20); да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете; краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије - оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства и потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом доставе на адресу: ОШ „Олга Петров“ Падинска 
Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела (за кон-
курсну комисију). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на телефон: 011/6300-471.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној 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 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће 
високо образовање у смислу чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
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. про-
фесор српског језика и књижевности, 2. професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, 3. професор срп-
ске књижевности и језика, 4. професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, 5. дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 6.дипломирани 
филолог српское књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, 7. професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, 8. професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик , 9. професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10. професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, 11. професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, 12. про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовноваспитни рад изво-
ди на мађарском, односно румунском или русинском језику, 
13.професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
и општу књижевност, 14. професор југословенске књижевности 
са страним језиком, 15. дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, 16. дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, 17. професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, 18. професор српског јези-
ка и српске књижевности, 19. дипломирани компаратиста, 20. 
мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижев-
ност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, срп-
ска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижев-
ност и језик са компаратистиком), 21. мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: српски језик и књижев-
ност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, 
српска филологија (српски језик и лингвистика), филологија, 
модули: српски језик и српски језик и компаративна књижев-
ност), 22. професор српскохрватског језика и књижевности, 23. 
мастер филолог из области филолошких наука, 24. професор 
југословенске књижевности и српског језика, 25. мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора 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 против полне слобо-
де, 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 Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз 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 пси-
хичке, 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 фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања; биографију (није обавезно); оверен препис/фотокопију 
лиценце за рад наставника, уколико поседује (није обавезно). 
Уз горе наведену документацију кандидат је дужан да попуни и 
достави и пријавни формулар са званичне 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 
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 доношења 
одлуке о избору кандидата, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени 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” из Грабовца, Нема улице 
179, 11508 Грабовац, са назнаком “За конкурс за радно место 
наставника српског језика”. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона: 011/8760-047 
и e-mail школе: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном 
од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2893-913

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

3 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20): 1) наставник разредне наставе у продуженом 
боравку - одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. гласник РС“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017 и 3/2017); чис-
тачица - завршена основна школа, 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
лице није осуђивано правоснажном 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; за наставнике 
разредне наставе у продуженом боравку доказ о положеном 
испиту из психологије и педагогије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу или други 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва којих најмање по 6 бодова из психолошких педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова - издато од одго-
варајуће високошколске установе; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал); уверење о држављанству (оверена 
фотокопија не старија од 6 месецил); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оверена 
фотокопија); уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, за радно место наставника разредне наставе у 
продуженом боравку. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом као и оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар, 
биографија, конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горе наведену адесу са назнаком “За конкурс за радни однос”, 
контакт телефон: 011/2893-913.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија

са непуним радним временом 95%

Наставник предметне наставе - 
математика

са непуним радним временом 88%
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник 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 прописане одредбама чл. 139. 
и чл. 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19) , и то да: 1) 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 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом достављају установи. Потреб-
на документацији коју треба доставити: пријавни формулар, 
радна биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству - ориги-
нали или оверена фотокопија не стерија од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених - оригинали или оверена фотоко-
пија, 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. - оригинали или оверена фотокопија 
не стерије од 6 месеци; лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика, 
са методиком, по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија 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 пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. 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 разма-
трање. 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 поштом на адресу: ОШ „Ђура Даничић“, Београд, 
Мештровићева 19а, 11000 Београд. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе на телефон: 011/3970-140. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Наставник биологије
са непуним радним временом 60%

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл 24. Закона о раду 
(„Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука 
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), у радни однос може 
да буде примљено лице које испуњава и посебне услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има одговарајуће висо-
ко 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 наставника и стручних сарадника 

за рад у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 од 15.08.2019. године), 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије): (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање 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 децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном 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 мало-
летног лица или родоскврнуће,за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја на конкурс треба да достави следећу доку-
ментацију: радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном - CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, овера не старија од 
6 месеци; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће; за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично 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, не старије од 6 месеци, потврду 
- уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); лекарско уверење којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. 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 процена. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на адресу школе: 
ОШ “Бранислав Нушић”, Заплањска 45, Београд. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе на теле-
фон: 011/2460-763. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. 

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и став 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној 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 и 11/2019). тј. поседује одговарајуће 
виско образовање у смислу чл.140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни 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 математике, 2. дипломирани математичар, 3. дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 4. 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 5. 
дипломирани математичар-информатичар, 6. професор мате-
матике и рачунарства, 7. дипломирани математичар за мате-
матику економије, 8. професор информатике - математике, 9. 
дипломирани математичар-астроном, 10. дипломирани мате-

матичар-примењена математика, 11. дипломирани математи-
чар-математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), 12. дипломирани информатичар, 13. мастер мате-
матичар, 14. мастер професор математике, 15. мастер профе-
сор математике и физике, 16. мастер професор математике и 
информатике, 17. мастер професор физике и математике, 18. 
мастер професор информатике и математике, 19. дипломира-
ни професор математике-мастер, 20. дипломирани математи-
чар-мастер, 21. дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 22. дипломирани 
математичар- професор математике, 23. дипломирани матема-
тичар- теоријска математика, 24. дипломирани инжењер мате-
матике са изборним предметом Основи геометрије), 25. профе-
сор хемије-математике, 26. професор географије-математике, 
27. професор физике-математике, 28. професор биологије-ма-
тематике, 29. професор математике- теоријско усмерење, 30. 
професор математике-теоријски смер, 31. дипломирани мате-
матичар и информатичар, 32. дипломирани математичар-ме-
ханичар, 33. мастер професор предметне наставе )претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: 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 здравс-
твене 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 кандида-
та 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 казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања; биографију (није 
обавезно); оверен препис/ фотокопију лиценце за рад настав-
ника, уколико поседује (није обавезно). Уз горе наведену доку-
ментацију кандидат је дужан да попуни и достави и пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења уго-
вора 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. Пре доношења одлуке о избору 
кандидата, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 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” из Грабовца, Нема улице 179, 11508 Грабовац, са 
назнаком “За конкурс за радно место наставника математике”. 
Све информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле на број телефона: 011/8760-047 и мејл школе: osgrabovac@
gmail.com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 
ОСНОВНА ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Уз пријавни формулар, 
који се попуњен и одштамапан преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”: оверена 
копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању - обра-
зовање наставника, васпитача и стручних сарадника из чл. 140 
и 142. ЗОСОВ-а; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима - лекарско уверење подноси само изабра-
ни кандидат пре потписивања уговора о раду; држављанство 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 

Наука и образовање
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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 (уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса), уверење основног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак (уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса). Тестирање 
кандидата који су ушли у ужи избор у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученицима организује 
школа код НСЗ, по истеку рока за пријављивање. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Документацију 
донети лично или послати на адресу: Прва обреновачка основ-
на школа, Улица Милоша Обреновића 169, 11500 Обреновац. 
Ближе информације на тел. 011/8720-049.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

11050 Београд, Учитељска 58
e-mail: osciriloimetodije@gmail.com

cirilim@sezampro.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ мења се у погле-
ду броја извршилаца за радно место: спремачица, тако што 
уместо: 1, треба да стоји: 2 извршиоца. Остали делови конкур-
са су непромењени.

ОСНОВНА ШКОЛА “РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4

тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе
подручна школа у Пркосави

Наставник физике
са 60% радног времена, матична школа 

у Рудовцима
УСЛОВИ: поред услова у погледу степена стручне спреме пре-
ма 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 осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 1. стечено одгова-
рајуће образовање за наставника у основној школи: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
сручне 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, 2. имају психичку, физичку и здравствену спососбност 
за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правоснаж-
ном 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. знају српски језик и језик на којем се оставарује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете 
(одштампати га и приложити школи) кандидати су обавезни да 
приложе: 1) оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету; 2) оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (уколико га кандидат посе-
дује); 3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); 4. доказ о неос-
уђиваности 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 прородици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; (уверње из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног 
суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); 6. доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно- васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стакли на тим језицима; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати 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 применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају 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 кандидта у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидти-
ма. Пријаве доставити лично или путем поште на дресу школе: 
Основна школа “Рудовци”, Душана Петровића Шана 4, 11566 
Рудовци. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 011/8192-220 

МАШИНСКА ШКОЛА 
”РАДОЈЕ ДАКИЋ”

11090 Београд, Мишка Крањца 17
тел. 011/3581-200

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду(„Сл. 
гласник РС”број 24/05; 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл.139. и 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника („Службени гласник РС” број 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018), а то су: 1. одгова-
рајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: 1. биографију 
(CV), 2. доказ о одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми), 3. уверење о 
неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 4. уверење 
о држављанству, 5. извод из матичне књиге рођених. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

Спремачица
са 75% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл.139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) 
и Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Машинској школи „Радоје Дакић” а то су: 1. одговарајуће обра-
зовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснаж-
ном 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита;за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе,про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: 1. биографију 
(CV), 2. доказ о одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рену копију сведочанства о завршеној основној школи), 3. уве-
рење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 4. 
уверење о држављанству, 5. извод из матичне књиге рођених. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-

сија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или слати на адресу: Машинска школа ”Радоје 
Дакић”, Мишка Крањца 17, 11090 Београд-Раковица.

ОШ “ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-111

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник - психолог

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1. 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), 
услове прописане чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 
– др.закони, 10/2019 и 6/2020, даље: Закон): да има одгова-
рајуће образовање: за наставника или стручног сарадника 
одговарајуће високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (на основним студија-
ма 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 Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); за чистачицу основно обра-
зовање и васпитање у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Јелица Мило-
вановић” у Сопоту; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 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 српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњени пријавни формулар доставити: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су студије уписали почев од 10.05.2005. године достављају 
оверене копије и за основне академске и за мастер академске 
студије)/оверену копију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању; уверења или потврде надлежних 
органа (МУП, суд и Повереник за заштиту равноправности, 
оригинали, не старији од 6 месеци) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела са правним после-
дицама у смислу члана 139. став 1. тачка 3) Закона и да није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месеци); радну биогра-
фију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. 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 пријава. 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 применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
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тима 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 конкур-
са доставити на адресу: Основна школа „Јелица Миловановић”, 
Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот, у затвореној коверти са назна-
ком „За конкурс”, путем поште или лично у канцеларију секре-
тара школе од 08.00 до 14.00 часова, радним данима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 011/8251-111.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

“ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник математике
поновљен конкурс

Наставник историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за заснивање 
радног односа, у складу са чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18- 
др. закони, 10/19 и 6/20): 1) одговарајуће високо образовање 
предвиђено чланом 140. и 142. Закона: 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 пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 годи-
не, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.гл.РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 родос-
кврнуће, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање. 4) да је кандидат држављанин 
РС, 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Докази о 
испуњености услова по тачкама 1), 3), 5) саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријава са биографијом, дипломом о стеченој 
стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из мати-
чне књиге рођених и осталом пратећом документацијом слати 
на адресу школе. Фотокопије докумената морају бити оверене, 
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичке способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Сва 
додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона 
на број: 011/8723-240.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018-др. 
Закони, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени 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 да испуњавају 
посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/20).

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа (I степен стручне спреме) у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Основној школи “Никола Тесла” у Скели. 

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места треба да испуњавају 
услове из члана 139. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 
и 6/20) и то: 1. да имају одговарајуће образовање, односно за 
наставника одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/20) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019), 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за 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 коме 
се остварује образовно васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат дос-
тавља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању (ако диплома није уручена) у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - 
Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
са холограмом или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију уве-
рења), не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 
конкурса; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у члану 139. став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/20) (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од дана објављивања конкур-
са, који кандидат прибавља од надлежног органа Министар-
ства унутрашњих послова; уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старије од дана објављивања конкурса. 
Доказ о познавању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним обрасцем достављају шко-
ли. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе и која у поступку одлучивања о избору врши ужи 
избор кандидата, које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку 
процену врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са пријавним формуларом и доказима о испуњености 
услова доставити путем поште или лично на адресу школе: 
Основна школа “Никола Тесла”, Мила Манића Албанте 5, 11509 
Скела - Обреновац, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
за конкурс за пријем у радни однос наставника разредне наста-
ве - наставника математике”, односно са назнаком “Пријава за 
конкурс за пријем у радни однос на радно место помоћни рад-
ник - чистачица”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАКОВИЦА”

11090 Београд, Славољуба Вуксановића 22

Васпитач
11 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије) или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године

Медицинска сестра - васпитач
6 извршилаца

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правоснаж-
ном 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 злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик); 6) обавеза полагања испита за лицен-
цу. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1), 3),4) и 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. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на кон-
курс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Предшколској установи на 
наведену адресу. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 
1. оверену фотокопију дипломе (или сведочанства) о одгова-
рајућој стручној спреми не старију од шест месеци или овере-
ну фотокопију уверења о стеченој стручној спреми (уверење 
не може бити старије од 6 месеци); 2. извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о 
држављанству не старије од шест месеци , оригинал или фото-
копија оверена; 4. уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично 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 злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора 
бити оверена.

Референт за књиговодствено-
рачуноводствене послове

Главни кувар

Домар (мајстор одржавања)

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме - осмогодишња школа и 
стручна оспособљеност у трајању од шест месеци до две годи-
не.

Спремачица
9 извршилаца

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правоснаж-
ном 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 злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштичених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). 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),4) и 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. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део 
пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Предшкол-
ској установи на наведену адресу. Уз пријавни формулар канди-

Наука и образовање
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дат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми не старију од шест месеци или оверену фото-
копију уверења о стеченој стручној спреми (уверење не може 
бити старије од 6 месеци); 2. извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству 
не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија овере-
на; 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање 
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 заштичених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако 
се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ 

УМЕТНОСТИ 
11000 Београд, Краља Милана 50

Редовни професор за ужу уметничку 
област Соло певање

Редовни професор за ужу уметничку 
област Композиција

Редовни професор за ужу уметничку 
област Композиција - композиционо-

техничке дисциплине
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Композиција

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу научну 
област Етномузикологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III степен), 
научни степен доктора наука.

Доцент за ужу уметничку област 
Композиција

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Фагот

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
- упоредни предмети

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Дириговање - упоредни предмети

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Доцент за ужу научну област 
Музичка теорија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III степен), 
научни степен доктора наука.

Самостални уметнички сарадник на 
Катедри за соло певање

Самостални уметнички сарадник на 
Катедри за дувачке инструменте

Виши уметнички сарадник на 
Катедри за соло певање

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Асистент за ужу уметничку област 
Дириговање

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу уметничку област 
Композиција

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу уметничку област 
Флаута

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу уметничку област 
композиција - композиционо-

техничке дисциплине
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Музичка теорија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Психологија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен), кан-
дидат мора бити студент докторских академских студија.

ОСТАЛО: услови за радна места одређени су Законом о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 
6/20), Минималним условима за избор у звања наставника на 
универзитету (“Сл. гласник РС”, бр. 101/15, 102/16, 119/17), 
Правилником о јединственим минималним условима за избор 
у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 
7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета, Правилни-
ком о минималним условима за избор у звања наставника на 
Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. 
године, Правилником о минималним условима за избор у 
звања уметничких сарадника на Факултету музичке уметности 
бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. године и Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова на Факултету 01-779/18 и 
01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на који се канди-
дат пријављује, попуњен Образац 2, потврда да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из члана 134. став 5 Статута Факул-
тета и прилози којима се доказује испуњавање услова конкурса 
наведених у Обрасцу, као и наведеном мејл адресом подносе 
се Факултету музичке уметности у Београду у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Образац 2 може се преузети 
са сајта Факултета http://fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_konkursi.
php. Попуњен Образац 2, у складу са условима из Правилни-
ка о минималним условима за избор у звања наставника на 
Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и Правил-
ником о минималним условима за избор у звања уметничких 
сарадника на Факултету музичке уметности бр. 01-960/19 од 
12. априла 2019. године, доставља се у електронској форми 
на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације 
могу се добити у Општој служби Факултета на тел: 3620-760. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве 
без потребне документације неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
11030 Београд, Аце Јоксимовића 25

e-mail: osljuba@gmail.com
тел. 011/2394-076

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Благајник

Домар
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу 
са чланом 140. Став 1 и 2 и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 Правилник организацији 

и систематизацији за радна места: благајника и домара. За 
радно место благајника: средње стручно образовање, 4. сте-
пен стручности, економског или правног смера и знање рада 
на рачунару. За радно место домара: средње стручно обра-
зовање, III или IV степен стручности столарско-браварске, 
машинско-металске, водоинсталатерске или електро струке. 2) 
знање српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 3) поседовање држављанства РС; 4) 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства и дос-
тављају: 1) уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), 2) извод из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом (не старије од 6 месци), 3) уверење о 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), 4) оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци), 
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику), 6) краћу биографију. Документа можете 
доставити у оригиналу или овереној копији. Лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс”или доставити лично у року од 8 дана од 
објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА “БОРА ЛАЗИЋ “
11412 Влашка

тел. 011/8201-378

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 10/19) и услове прописане Правилни-
ком Министарства просвете о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандида-
ти достављају следећу документацију: 1. одштампан попуњен 
пријавни формулар (који могу преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете), 2. кратку буиографију, 3. 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 4. ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), 5. потврду о неосуђиваности 
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 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 слобо-
де , против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање.Потврду о неосуђива-
ности издаје МУП. Кандидати достављају потребну документа-
цију на горе наведену адресу школе са назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Редовни професор за ужу научну 
област Семенарство, расадничарство 

и пошумљавање
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, област 
шумарство, Шумарски факултет, одсек за шумарство (студијски 
програм за шумарство), способност за наставни рад, објављени 
научни и стручни радови, са радним искуством.

Ванредни професор за ужу научну 
област Примарна прерада дрвета

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области прераде дрве-
та, Шумарски факултет, одсек за технологије дрвета (студијски 
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програм за технологије дрвета), способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови, са радним искуством.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радника Шумар-
ског факултета, као и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних 
и стручних радова, сепарате радова) достављају се Служби 
за правне и опште послове Шумарског факултета у Београ-
ду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Уни-
верзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Наставник математике
УСЛОВИ: за наставника математике: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар-информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике-математике, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар-примењена математика, 
дипломирани математичар-математика финансија(са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар-мастер, дипломирани инжењер мате-
матике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар-професор математике, дипломира-
ни математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике(са изборним предметом Основи геометрије), про-
фесор хемије-математике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор биологије-матема-
тике, професор математике-теоријско усмерење, професор 
математике-теоријски смер, дипломирани математичар и 
инфоррматичар, дипломирани математичар-механичар, мас-
тер професор предметне наставе; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; извршена психолошка процена способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика, неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела проти пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену криичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однмосно дипло-
мирани-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопредметне настае 
математике и физике, односно математике и информатике.

Наставник биологије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: за наставника биологије: професор биологије, дипло-
мирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 
професор биологије и хемије, дипломирани биолог-смер зашти-
те животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипломира-
ни професор биологије и хемије, професор биологије-геогра-
фије, професор биологије-хемије, професор биологије-физике, 
професор биологије-информатике, професор биологије-мате-
матике, дипломирани професор биологије-мастер, дипломи-
рани биолог-мастер, дипломирани професор биологије-хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије-географије, мастер, 
дипломирани молекуларни биолог-мастер, дипломирани био-
лог заштите животне средине, мастер биолог, мастер профе-
сор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер 
професор биологије и хемије; поседовање дозволе за рад(ли-
ценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; извршена психолошка процена способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика, неосуђиваност 

правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела проти пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену криичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије биологије.

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

УСЛОВИ: за наставника физичког васпитања: професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педа-
гог физичке културе, професор физичког васпитања-дипломи-
рани тренер са назнаком спортке гране, професор физичког 
васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, професор спорта и физичког васпитања и професор 
спорта и физичке културе; поседовање дозволе за рад(лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора 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 проти полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
криичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објаввљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Srbije http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријаввним формуларом достављају 
школи. Попуњеном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству) не старији 
од 6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика (осим за кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања, не старији од 6 
месеци; одштампани пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Конкурс спроводи конкурса комисија имено-
вана одлуком директора школе. Решење о избору кандидата 
по објављеном конкурсу донеће се у складу са чл. 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18-др.зак, 10/19 и 6/20). Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Раде Драинац”, Ковиловска 1, 11211 Београд. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 011/3322-950.

ОШ “МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/2541-977

Дефектолог наставник са 
одељењским старешинством у 

посебним условима
3 извршиоца

Дефектолог наставник у 
продуженом боравку у посебним 

условима
2 извршиоца

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - енглески језик

Дефектолог наставник у посебним 
условима - индивидуална настава, 

логопед

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Медицинска сестра у посебним 
условима

2 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, сагласно чл. 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020): 1. одговарајуће образо-
вање, 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривич-
на дела из групе дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности иу других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

Дефектолог наставник са одељенским старешинством 
у посебним условима: услов у погледу одговарајућег обра-
зовања: високо образовање на студијама другог степена (сту-
дије другог степена из научне области, односно из стручен 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагогшких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка); на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Милоје Павловић”.

Дефектолог наставник у продуженом боравку у посеб-
ним условима: услов у погледу одговарајућег образовања: 
високо образовање на студијама другог степена (студије дру-
гог степена из научне области, односно из стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагогшких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје 
Павловић”.

Наставник предметне наставе у посебним условима - 
енглески језик: услов у погледу одговарајућег образовања: 
високо образовање на студијама другог степена (студије дру-
гог степена из научне области, односно из стручен области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагогшких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 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 а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје 
Павловић”. У складу са чланом 5. став 3. и 4. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју, 
професор енглеског језика, дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности, мастер филолог мастер про-
фесор језика и књижевности морају поседовати одговарајућу 
оспособљеност за рад са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, а дипломирани дефектолог и мастер дефе-
ктолог морају поседовати знање језика најмање на нивоу Б1 
(Заједничког европског оквира).

Дефектолог наставник у посебним условима - инди-
видуална настава логопед: услов у погледу одговарајућег 
образовања: високо образовање на студијама другог степена 
(студије другог степена из научне области , односно из стручен 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагогшких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3318.03.2020. |  Број 873 |   

студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка); на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године а у складу са чланом 7. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018) и то: 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
са сметњама у говору; дипломирани дефектолог - логопед; 
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Логопедије; дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Логопедије; дипломирани дефектолог - 
мастер који је на основним академским студијама завршио смер 
логопедија; мастер логопед) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи „Милоје Павловић”.

Дипломирани економиста за финансијско-рачуновод-
ствене послове: услов у погледу одговарајућег образовања: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
и то врста образовања : мастер економиста, претходно завр-
шене основне академске и мастер студије у области економије, 
дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију, дипло-
мирани економиста који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Медицинска сестра у посебним условима: услов у погле-
ду одговарајућег образовања: средње образовање здравстве-
не струке у трајању од четири године у складу са одговарајућим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 17/2018). 

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 запошља-
вања. Кандидати су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: 
биографија кандидата, попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена копија дипломе), доказ о одговарајућој 
оспособљености за рад са ученицима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, односно доказ о поседовању знања језика 
најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира) (подно-
се кандидати за наставника предметне наставе у посебним 
условима- енглески језик, диплома или други документ којим 
се доказује наведена оспособљеност, односно унање језика у 
оригиналу или овереној копији), доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1. тачка 3. Закона (документ издат од стране МУП-а РС, 
не старији од 30 дана); да није утврђено дискриминаторно 
понашање сагласно члану 139 став 1.тачка 3. Закона (доку-
мент издат од стране Повереника за заштиту равноправности, 
не старији од 30 дана), уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), уверење да није покре-
нут поступак и да није покренута истрага за кривична дела 
из члана 139 став 1.тачка 3. Закона (надлежни судски орган), 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (потврда или други 
документ којим се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске установе), ори-
гинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених са 
холограмом (не старије од шест месеци), уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о раду, доказ о 
стручном усавршавању (факултативно). Рок за подношење 
пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” код Националне службе за запошљавање. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа кан-
дидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати 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 обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени 
на број телефона који напишу на пријави. Пријаве се подносе 
секретаријату школе ОШ „Милоје Павловић” лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу Милосава Влајића 1, 11030 
Београд, са напоменом „Пријава на конкурс - не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ” 

11108 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261 

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник предметне наставе - 
историја

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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 услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања.

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о организацији послова и систематизацији радних места 
ОШ “Влада Аксентијевић” и то за радно место чистачице да има 
завршено основно образовање.

Домар
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о организацији послова и систематизацији радних места 
ОШ “Влада Аксентијевић” и то за радно место домара да има 
завршено средње образовање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете науке 
и технолошког развоја, оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању, оригинал или оверена 
копија уверења да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 139 ст.1. тач. 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (издато у МУП-у), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
познавњу српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), очитану личну карту, 

кратку биографију. Доказ који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, подноси се прили-
ком пријема у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе поштом 
или лично у Секретаријату школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”

11406 Јагњило
тел. 011/8217-455

Наставник математике

Наставник физичког васпитања
са 90% радног времена

Наставник биологије
са 60% 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 васпитања (“Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 10/19) и услове прописане Правилником 
министарства просвете о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи.Кандидати 
достављају следећу документацију:1. одштампан попуњен 
пријавни формулар ( који могу преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете), 2. кратку буиографију, 3 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 4. ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије ( не старије од 6 месеци), 5. потврду о неосуђиваности 
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 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 слобо-
де , против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Потврду о неосуђива-
ности издаје МУП. Кандидати достављају потребну документа-
цију на горе наведену адресу школе са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

11000 Београд, Булевар краља Александра 525
тел. 011/2882-760, 011/3047-099

Финансијско-административни 
референт

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме економске или управ-
но-правне струке. Кандидат мора да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну 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 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар 
(образац пријавног формулара кандидати преузи мају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Канди-
дати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о 
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса предата документа се неће враћати канди-
датима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са поврат-
ницом), на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
ОШ „Драгојло Дудић“ Београд и преко телефона: 011/3047-
099.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ”

11160 Београд, Улица Моме Димића 2

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са 
чланом 139. и 140. Закона о основана система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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, утврђе-
но дискриминаторско понашање. Додатна знања/испити/радно 
искуство: дозвола за рад наставника (лиценца), знање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства и дос-
тављају: оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству РС, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, радну биографију, 
доказ о знању језика на којем се обавља образовно-васпитни 
рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од шест месеци од дана подношења пријаве. Изабрани 
кандидат је пре закључења уговора о раду у обавези да подне-
се доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријаве предати лично у секретаријату 
установе сваког радног дана у периоду од 09 до 13 часова или 
слати поштом на адресу, са назнаком „За конкурс“: ОШ „Дес-
пот Стефан Лазаревић”, Моме Димића 2, 11160 Београд. Рок за 
пријаве је 8 (осам) дана.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

Наставник технике и технологије 
и техничког и информатичког 

образовања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/19): професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и информатике, профе-
сор информатике и техничког образовања, професор технич-
ког образовања и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, професор технич-
ког образовања и физике, професор физике и основа технике, 
професор техничког образовања и хемије, дипломирани педа-
гог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор физике и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор техничког вас-
питања и образовања, професор политехничког образовања и 
васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања, професор технике и гра-
фичких комуникација, професор производно-техничког обра-
зовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, професор основе 

технике и производње, професор политехнике, професор тех-
нике и медијатекарства, професор техничког образовања и 
медијатекар, дипломирани физичар-професор физике и осно-
ва технике за основну школу-мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломи-
рани професор технике и информатике-мастер, дипломирани 
професор технике-мастер, дипломирани професор технике и 
информатике, мастер професор информатика и технике, про-
фесор основа технике и информатике, мастер професор тех-
нике и информатике за електронски учење, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије орвог степена 
из областо техничког и информатичког образовања).

Наставник разредне наставе - за рад 
у продуженом боравку

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/19): 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 учи-
тељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

Секретар школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области правних 
наука: на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. год. или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) из области правних наука.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способности за рад 
са ученицима; да није лице осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и другоих добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријав-
ни формулар који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сана пријава са биографијом, оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању, односно уверења, ако 
диплома није издата, оверену копију дипломе или уверења о 
стеченом звању мастер (уколико нису добили диплому о звању 
мастер), оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, не старије од шест месеци, уверење о неосуђи-
ваности за кривична дела из чл.139. став 1.тачка 3. Закона о 
основама система обраовања и васпитања, не старије од шест 
месеци, доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но васпитни рад са децом и ученицима (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 високо школске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Тестирање кандидата, који 
уђу у ужи избор, у погледу психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима организује школа код Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији, овереној код надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у у затворе-
ним ковертама, са назнаком „За конкурс”, поштом на наведену 
адресу школе. Информације на тел. 011/7247-445.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник за ужу научну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
УСЛОВИ: VII/2 и VIII степен стручне спреме; најмање пет годи-
на радног искуства у педагошком раду из одговарајуће научне 
области. Документа која је потребно доставити: биографија са 

библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 степе-
на и оверена фотокопија дипломе VIII степена, доказ о рад-
ном искуству. Наведена документа доставити путем поште, на 
адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска шко-
ла струковних студија “Милутин Миланковић”, 11040 Београд, 
Црнотравска 27. Напоменa: услови за избор у звање настав-
ника, предвиђени су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних студија “Милутин 
Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас достављају се у року 
од 10 дана, од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ 

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

1) Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Примењено вајарство
2) Наставник у звање ванредног 

професора за ужу уметничку област 
Цртање и сликање

на период од пет година

3) Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Фотографија
на период од пет година

4) Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Цртање и сликање

на период од пет година

5) Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Савремено 

одевање
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, Мини-
малним условима за избор у звања наставника и сарадника на 
универзитету донете од старане Националног савет за високо 
образовање и општим актима Универзитета уметности у Бео-
граду и Факултета примењених уметности у Београду. Учес-
ници конкурса подносе: 1) пријаву на конкурс у три штампана 
примерка, 2) оверену фотокопију или оверен препис дипломе 
у једном примерку, 3) уверење надлежног органа да правос-
нажном пресудом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом 
образовању), 4) радну биографију на прописаном обрасцу 2 
(са сајта Факултета) у три штампана примерка и у електрон-
ској форми на једном CD-у, 5) пет до 10 оригиналних радова 
и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, 
за ужу уметничку област Примењено вајарство, за ужу умет-
ничку област Цртање и сликање, за ужу уметничку област 
Фотографија, за ужу уметничку област Савремено одевање; 
6) потписани списак приложене документације и радова при-
ложених у електронској форми у три примерка. Образац 2 и 
Минимални услови за избор у звање наставника и сарадни-
ка у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у 
пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених 
уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-
2 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факул-
тета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе 
се Правној служби Факултета примењених уметности у Београ-
ду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне 
информације тел. 060/520-7721.

ОСНОВНА ШКОЛА “РАДЕ КОНЧАР”
11080 Земун, Златиборска 44

Наставник разредне наставе
на одређено време док траје мандат 

директора школе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос дефинисани су чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“ бр. 88/117, 27/18, 10/19): 1. да кандидати имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 

Наука и образовање
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13/18, 11/19); да имају одговарајуће високо образовање сте-
чено на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердици-
плинарне, мултидициплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним сдудијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно, наставник је и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне акадамске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; 2. да имају психичку, физич-
ку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсну 
документацију чини: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија), уверење да против лица није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница код надлежног суда; подаци из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова. Кан-
дидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом достављају установи. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности доставља се пре закључења уговора 
о раду, а проверу психофизичких способност врши Национална 
служба за запошљавање. 

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос дефинисани су чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/117, 27/18, 10/19): 1. да кандидати имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“ 13/18, 11/19), да имају одговарајуће високо образо-
вање стечено на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердициплинарне, мултидициплинарне, трансдициплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; лице мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним сдудијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник је и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне акадамске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; 2. да имају психичку, физич-
ку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсну 
документацију чини: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија), уверење да против лица није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница код надлежног суда; подаци из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова. Кан-
дидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом достављају установи. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности доставља се пре закључења уговора 

о раду, а проверу психофизичких способност врши Национална 
служба за запошљавање. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница – Земун
Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1. да има стечено одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања 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 није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
достављају и: 1. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 2. доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења 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 (оригинал или 
оверена копија); 6. доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). У току трајања поступ-
ка 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 бла-
говремено обавештени.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: 1. да има стечено одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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 није осуђиван 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који преузимају са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја достављају и: 
1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење 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 вас-
питања и непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија); 5. извод 

из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 6. 
доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику). У току трајања поступка одлучивања кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који се, у року од 8 
дана од истека рока за подношење пријава, упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати из ужег избора бити благовремено обавештени.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима и са 
потребном документацијом доставити, лично или поштом, у 
затвореној коверти на адресу школе: ОШ „Бошко Палковљевић 
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 документацију могу преузети у Секретаријату ОШ 
„Бошко Палковљевић Пинки” Батајница. Ближе информације 
на број телефона: 011/7870-077.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“САВА ШУМАНОВИЋ”

11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), 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, 13/2018, 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сава 
Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће 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) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(морају да имају завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кривич-
на дела 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 имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем оства-
рују образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријемни формулар кандидати достављају следећу докумен-
тацију: биографију кандидата, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образо-
вање по прописима које важе после 10. септембра 2005. годи-
не доставља оверену фотокопију дипломе са основних студија 
и оверену фотокопију диломе са мастер студија), уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српс-
ког језика - језика на којем остварују образовно-васпитни рад 
у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. 

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), 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, 13/2018, 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сава 
Шумановић” и то: 1. да имају одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 

Наука и образовање
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(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(морају да имају завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кривич-
на дела 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 имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем оства-
рују образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријемни формулар кандидати достављају следећу докумен-
тацију: биографију кандидата, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образо-
вање по прописима које важе после 10. септембра 2005. годи-
не доставља оверену фотокопију дипломе са основних студија 
и оверену фотокопију диломе са мастер студија), уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српс-
ког језика - језика на којем остварују образовно-васпитни рад 
у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. 

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана 
се упућују на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. ОШ „Сава Шумановић”, као руко-
валац подацима о личности, предузимаће све потребне технич-
ке и организационе мере за заштиту личних података канди-
дата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих 
облика обраде.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

11080 Земун, Аласка 17

1) Професор разредне наставе у 
боравку

3 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос према чл. 139 Закону 
о основана система образовања и васпитања су: 1. да канди-
дат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Послове наставни-
ка разредне наставе може да обавља лице које је стекло одго-
варајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или 
је положило испит из језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе.

2) Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос су: 1. да кандидат 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у установи; 3. да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик; 6. познавање 
рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Доказ из тачке 2 није потребан у моменту конку-
рисања, а доказ из тачке 3 овог члана прибавља школа пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Потребна 
документација: биографија; диплома о одговарајућем образо-
вању и то: за радно место 1 сходно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; за радно место 2 средња 
стручна спрема, гимназија, економска или правно-биротехнич-
ка школа у трајању од 4 године. За обе радна места прилаже се 
оригинал диплома или оверена копија не старија од 6 месеци; 
уверење о држављанству РС, оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци; извод из МК рођених оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци. Наведену документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
лично, поштом или имејлом на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ако је пријава 
послата поштом рачунаће се да је благовремена ако има жиг 
поште на дан објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Контакт особа: Драгана Ускоко-
вић, секретар школе тел. 011/2612-753.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИСЛАВ 
ГОЛУБОВИЋ - МИТРАЉЕТА”

11273 Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник хемије
90% норме

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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 
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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству, орги-
нал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рође-
них, оргинал 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 месе-
ци), 5. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања
70% норме

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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 
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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство 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 стече-
ном одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству, 
оргинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге 
рођених, оргинал или оверена фотокопија, 4. уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кри-
вична 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 (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наставник енглеског језика
78% норме

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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 
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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство 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 стече-
ном одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству, 
оргинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге 
рођених, оргинал или оверена фотокопија, 4. уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кри-
вична 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 (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. 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 је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна 
школа „Светислав Голубовић - Митраљета”, 11273 Батајница, 
Далматинске загоре 94, са назнаком „За конкурс”. Кандидати 
који не буду изабрани, 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.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТАНКО МАРИЋ”

11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Наставник предметне наставе 
физичког васпитања
са 65% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен кан-
дидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139. став 1 тачке 1)-5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18 - др. закон 10/19 и 6/20), а то су: 1. одговарајуће обра-
зовање и то: А) да има одговарајуће високо образовање стече-
но: а) на студијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине 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, као и да има одговарајући степен и врсту образовања 

Наука и образовање
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прописану Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) за рад на радном 
месту на које конкурише; Б) у складу са чланом 142. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања канди-
дати који конкуришу на наведена радна места обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду 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 лиценцу има образо-
вање из става 1. члана 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 
142. став 1. обавезан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs/ формулар за пријем у радни однос у установама образо-
вања и васпитања) и радном биографијом (CV) доставити: 1. 
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију уве-
рења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
3. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 5. доказ 
о знању српског језика (језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад) доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о 
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, упућује кандидате на психолошку 
процену способности, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандидата. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку 
процену способности врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се у затвореној коверти, лично или путем 
поште на адресу: ОШ “Станко Марић”, 11277 Угриновци, Учи-
теља Цвеје 5, са назнаком „За конкурс за радно место настав-
ник физичког васпитања”. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као 
ни фотокопије докумената које нису оверена од стране надлеж-
ног органа. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору кандидата у складу са Законом. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 
9.00 до 14.00 часова, лично или преко телефона: 011/8409-308.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора 
за ужу научну област Менаџмент; 

организација и економика 
производње, пословних система 
пољопривреде и прехрамбене 

индустрије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 
ужу научну област Пољопривредна 

техника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 

за ужу научну област Ентомологија и 
пољопривредна зоологија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора за 

ужу научну област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Одгајивање и 
репродукција домаћих животиња

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Одгајивање и 
репродукција домаћих животиња

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степе стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави 

за ужу научну област Матемтика и 
информатика

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8.

Сарадник за избор звање и на радно 
место сарадника у настави за ужу 

научну област Пољопривредна 
техника

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања 
радног односа наставника и начину и поступку избора у звања 
и заснивања радног односа сарадника и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса: биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним мастер академским или 
специјалистичким студијама , извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од 6 месеци) достављају се на адресу: 
Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник математике

Наставник српског језика

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 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 групу предмета, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
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 безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним формула-
ром прилаже кратку биографију, диплому о стеченој стручној 
спреми (или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци), доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом - доказ из суда. Лекарско уверење се 
доставља приликом потписивања уговора о раду, а податке из 
казнене евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи кон-
курсна 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 пријава. 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 послове запошљавања. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
слати на наведену адресу са назнаком “За конкурс”, у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА “СУТЈЕСКА”
11080 Земун, Задругарска 1

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основ-
на школа у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Сутјеска”. Кандидати за сва рад-
на места дужни су да испуњавају посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 1. да имају одговарајуће образовање, 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 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије, 
5. да знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, 
2. доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест 
месеци), 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), 5. уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверену фотокопију не старију од један 
месец), 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
7. краћу биографију. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступка. Рок заподношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу школе. 

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), 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, 13/2018, 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сутје-
ска” и то: 1. да имају одговарајуће 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука (морају 
да имају завршене 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 високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије, 5. да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
кандидати подносе: 1. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио 
образовање по прописима које важе после 10. септембра 2005. 
године доставља оверену фотокопију дипломе са основних 
студија и оверену фотокопију дипломе са мастер студија), 2. 
доказ о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест 
месеци), 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), 5. уверење надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверену фотокопију не старију од један 
месец), 6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
7. краћу биографију. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступка. Рок заподношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу школе.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према 
Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Сутјеска” - високо образовање у наведеном занимању: на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава 
услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада на рачунару. 
Кандидати су дужни да испуњавају посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: 1. да имају одговарајуће образовање, 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 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије, 
5. да знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци), 
4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), 5. уверење надлежне полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1) 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверену фотокопију не старију од један месец), 
6. попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
7. краћу биографију. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступка. Рок заподношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на 
адресу школе.

ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“
11000 Београд, Ђердапска 19

Дефектолог - наставник са 
одељењским старешинством

2 извршиоца
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студисјки програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у развоју; 
минимум годину дана радног искуства са децом и ученицима са 
сметњама у развоју.

Дефектолог - наставник у 
продуженом боравку

2 извршиоца
УСЛОВИ: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; минимум годину дана радног иску-
ства са децом и ученицима са сметњама у развоју.

Стручни сарадник психолог у 
посебним условима

УСЛОВИ: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; минимум годину дана радног иску-
ства са децом и ученицима са сметњама у развоју.

Секретар установе у посебним 
условима

УСЛОВИ: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно струч-

не области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Спремачица у посебним условима
УСЛОВИ: основно образовање.

Медицински техничар неговатељ
УСЛОВИ: образовање средње медицинске школе.

ОСТАЛО: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; 
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 мало-
летног 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 човеч-
ности 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 којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати су дужни да доставе: пријавни 
формулар доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију 
(CV); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају и дипло-
му са основних академских студија); уверење о неосуђиваности 
(оригинал и оверену фотокопију), не старије од шест месеци; 
уверење о држављанству (оригинал и оверену фотокопију) 
не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ о знању српс-
ког језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве 
за наведена радна места слати на наведену адресу школе или 
предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос”, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Београд, Николаја Краснова 8

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, замена 
директора школе у првом мандату

Наставник разредне наставе
9 извршилаца

Чистачица
5 извршилаца

Домар - мајстор одржавања

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 27/2018-др.закон (II), 10/2019 и 6/2020): 
да има одговарајуће образовање: кандидат за радно место 
наставника разредне наставе да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
кандидат за радно место чистачице треба да има одговарајуће 
образовање - основно образовање у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова и радних задатака у 
ОШ „Свети Сава“; кандидат за радно место домара треба да 
има одговарајуће образовање - средње образовање у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Свети Сава“; кандидат за радно место 
наставника енглеског језика треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-

Наука и образовање
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ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. 
да има психичку, 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 малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. и 5. подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) и кратку биогра-
фију, доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене 
копије не старије од шест месеци): диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе: ОШ “Свети Сава”, Београд, 
Николаја Краснова 8 или предати непосредно у секретаријату 
школе, у коверти са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

Возач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на сна-
гу - Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору ( до 09.09.2017. године), 
возачка дозвола Б, Ц и Д категорије. Документација коју кан-
дидат треба да приложи уз пријаву: CV - биографија, оверена 
фотокопија дипломе о завршеној школи и фотокопија возачке 
дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавања. Оглас је отворен 
до попуне радног места.

ОШ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
11000 Београд, Косовска 19

тел. 011/3238-688

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
физика

Секретар установе
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
и чланом 140. ЗОСОВ-а 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. сеп-
тембра 2005. године; на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, 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.

Спремачица
3 извршиоца

Спремачица
са 67% радног времена

УСЛОВИ: услови из члана 139 ЗОСОВ-а.

ОСТАЛО: Кандидат треба: 1. да има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Докази о испуњености услова конкур-
са под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се у виду оигинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а документацију о испуњеним 
условима, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају школи на наведену адресу поштом или 
лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

1) Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка основне школе и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине 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. септем-
бра 2005. године; лице из подтачке (1) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 злос-
тављање 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен 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 заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним мастер академским студијама, односно оверену фото-
копију дипломе 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 држављан-
ству - 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 програму одговарајуће високошкол-
ске установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна шко-
ла „Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке и организа-
ционе мере за заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

2) Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка основне школе и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине 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. септем-
бра 2005. године; лице из подтачке (1) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен 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 заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним мастер академским студијама, односно оверену фото-
копију дипломе 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 држављан-
ству - 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 програму одговарајуће високошкол-
ске установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна шко-
ла „Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке и организа-
ционе мере за заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

3) Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка основне школе и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине 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.септем-
бра 2005. године; лице из подтачке (1) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
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ма; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен 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 заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним мастер академским студијама, односно оверену фото-
копију дипломе 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 држављан-
ству - 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 програму одговарајуће високошкол-
ске установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна шко-
ла „Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке и организа-
ционе мере за заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

4) Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка основне школе и Правилником о степену и врсти образо-
вања 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 степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине 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.септем-
бра 2005. године; лице из подтачке (1) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 злос-
тављање 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен 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 заврше-
ним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним мастер академским студијама, односно оверену фото-
копију дипломе 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 држављан-
ству- 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 програму одговарајуће високошкол-
ске установе, осим за кандидате који су стекли образовање на 
српском језику. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а након добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Основна шко-
ла „Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке и организа-
ционе мере за заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна 
школа „Бранко Радичевић”, 11273 Батајница, Браће Михајло-
вић Трипић 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Самостални стручно-технички 
сарадник за студије и студентска 

питања - шеф Службе за студентске 
послове

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, односно 
специјалистичке академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање страног језика; знање рада на рачунару; 
најмање три године радног искуства. Уз пријаву са биографс-
ким подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи, фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Избор кандидата извршиће се у року од 15 
дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Служби за опште послове - пријава на 
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

1) Редовни професор за ужу научну 
област Ваздухопловна превозна 

средства
2) Ванредни професор за ужу научну 

област Индустријска логистика, 
ланци снабдевања и складишни 

системи
на одређено време од 5 година

3) Ванредни професор за ужу 
научну област Пословна логистика и 

шпедиција
на одређено време од 5 година

4) Ванредни професор за ужу научну 
област Руковање материјалом и еко-

логистика
на одређено време од 5 година

5) Ванредни професор за ужу 
научну област Експлоатација 

телекомуникационог саобраћаја и 
мрежа

на одређено време од 5 година

6) Ванредни професор за ужу научну 
област Пловна средства

на одређено време од 5 година

7) Доцент за ужу научну област 
Економија и маркетинг у саобраћају 

и транспорту
на одређено време од 5 година

8) Асистент за ужу научну област 
Математика

на одређено време од 3 године

9) Сарадник у настави за ужу 
научну област Информационо-

комуникационе технологије
на одређено време од 1 године
(услов: дипломирани инжењер 

саобраћаја: смер Телекомуникациони 
саобраћај и мреже или дипломирани 

инжењер електротехнике: смер 
Телекомуникације и информационе 

технологије)
УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факул-
тета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

11070 Нови Београд, Отона Жупанчића 30

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 
95/2018), потребно је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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 учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-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 формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да кандидати доста-
ве школи: радну биографију (CV), оверену фотокопију дипло-
ме одговарајућег образовање, степена и врсте стручне спреме, 
прописаног чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији од 
6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак - оригинал (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству  (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 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 јези-
ку - доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) 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 
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коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања резултата психо-
лошке 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, 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 заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траже-
ним документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ 
„Марко Орешковић“ Београд, Ул. Отона Жупанчића 30, или 
лично у секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова, са наз-
наком „За конкурс за радно место – наставник разредне наста-
ве. Све додатне информације могу се добити на број телефона: 
011/319-20-32, 319-20-33.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24. и 26. Закона о раду (“Службени гласник РС”  број 
24/2005,61/2005,54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС 
и 113/2017 и 95/2018), кандидат треба да испуњава и услове у 
складу са чланом 132. став 2, чланом 139. и чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања („ Служ-
бени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др. закони 10/2019,27/2018 
– др закон и 6/20), односно: 1) поседује одговарајуће високо 
образовање из области правних наука у складу са чланом 140 
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања на 
студијама другог степена (мастер академске студије, матер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовања до 10.септембра 2005.године; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ не старији од 6 месеци); 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад - потврда факултета да 
је наставу на студијама слушао на српском језику (доказ дос-
тављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику); лице запослено на месту секретара мора да 
има дозволу за рад секретара (лиценца за секретара), а у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања. 
Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања 
радног односа положи испит за секретара. Секретару који не 
положи испит за лиценцу за секретара у року од две године од 
дана заснивања радног односа престаје радни однос. Секретар 
који има положен стручни испит за секретара, правосудни или 
стручни испит за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секре-
тара.Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 
5) саставни су део пријаве за конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом, уверење да кандидат 
није осуђиван - оригинал (доказ не старији од 6 месеци); уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак - ори-
гинал (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију дозволе за рад - лиценцу за секретара уколико кандидат 
има положен испит за секретара школе или оригинал или 
оверену фотокопију доказа о положеном правосудном испиту 
или оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту за запослене у органима државне управе или 
оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима са високом 
стручном спремом и радну биографију (CV). 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 одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже иза-
брани 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 коми-
сија након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 

Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду образовања, врсте и степена стручне спреме. Пријава кан-
дидата који није положио стручни испит за секретара неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу: ОШ „Марко Орешковић“ Београд, Ул. Отона 
Жупанчића 30, или лично у секретаријату школе од 09.00 до 
14.00 часова, са назнаком „За конкурс за радно место – секре-
тар. Све додатне информације могу се добити на број телефо-
на: 011/319-20-32, 319-20-33.

Чистачица
2 извршиоца

Услови: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа у складу са Правилником о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Марко Орешковић”. Кандидати су дужни 
да испуњавају посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање, 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
има држављанство Републике Србије, 5) да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику. Докази 
о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) и 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. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом, уверење да кандидат није 
осуђиван - оригинал (доказ не старији од 6 месеци); уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак - оригинал (не 
старије од 6 месеци) и радну биографију (CV). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстев-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна коми-
сија након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, 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 заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Марко 
Орешковић“ Београд, Ул. Отона Жупанчића 30, или лично у 
секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова, са назнаком „За 
конкурс за радно место - чистачице. Све додатне информације 
могу се добити на број телефона: 011/319- 20-32, 319-20-33.

БОР

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

тел/факс: 019/803-335
тел. 019/803-443

srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник економске групе 
предмета 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/20) и то да: 1) имају одговарајуће високо образовање (чл. 
140. ЗОСОВ-а и чл. 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 16/15, 
11/16, 2/17, 1/19 и 9/19); 2) психичку, физичку и здравствену 
спсобност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна 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 кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и уз одштампани 
и попуњени пријавни формулар достављају школи (конкурс-
ној комисији) следећу документацију: 1) диплому о стеченом 
високом образовању, 2) доказ о неосуђиваности - кандидати 
прибављају сами из полицијске управе према месту рођења, 
3) држављанство Републике Србије, 4) извод из матичне књиге 
рођених; 5) одштампане податке важеће личне карте, писме-
ни доказ (уверење или сертификат) да су положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, којим потврђују да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће 
образовање стечено на страном језику; 6) доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, кандидати при-
бављају и достављају школи након избора, а пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са документацијом кандидати треба 
да доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу: Средња школа Кладово, Младост 1, 19320 Кладово. 
Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте 
морају бити оверене, осим података из личне карте. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи комисија именована од стране директора школе по 
поступку који је регулисан чланом 154 ЗОСОВА-а („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20). По извршеном избору, 
односно након доношења решења о избору кандидата од стра-
не конкурсне комисије, кандидати незадовољни решењем кон-
курсне комисије биће писмено обавештени у законском року, 
како би искористили своје право на правну заштиту. Ближа 
обавештења могу се добити и преко телефона школе: секрета-
ријат школе - 019/803-335 и директор - 019/803-443.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени булевар 26

тел. 030/432-271

Наставник српског језика и 
књижености

са 88,80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чланом 139. ЗОСОВ 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злосгављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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 уго-
вора о раду. Докази о испуњавању услова који се достављају 
установи за радно место наставника српског језика и књижев-
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ности: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а одштампани пријавни фор-
мулар достављају установи; потписана биографија кандидата; 
уверење о држављанству не старије од шест месеци; уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције полицијске управе; 
извод из матичне књиге рођених; оригинал/оверена копија 
дипломе о стеченом једном од звања: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенс-
ку књижевност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевносг и језик са ком-
паратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевносг; 
Србистика.

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним чланом 139. ЗОСОВ 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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 уго-
вора о раду. Докази о испуњавању услова који се достављају 
установи за радно место чистачица: кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а одштампани пријавни формулар достављају установи, 
потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија 
дипломе о завршеној основној школи; уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције полицијске управе; извод из матичне књи-
ге рођених.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Контакт теле-
фон лица задуженог за давање обавештења о јавном конкур-
су: 030/432-271. Адреса на коју се подносе пријаве: Гимназија 
„Бора Станковић” Бор, Зелени булевар 26, 19210 Бор. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима.

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ” 
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, за рад 

у издвојеном одељењу школе у 
Метовници

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18- аутентич-

но 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 основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12...11/19) и одредбама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва ове установе. Кандидат за наставника српског језика треба 
да има високо образовање - мастер или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, звање: 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 књижев-
ношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенс-
ким језицима; дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима; дипломирани филилог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филилог за српски 
језик и књижевност; професор српског језика и српске књи-
жевности; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска 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), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Ком-
паративна књижевност са теоријом књижевности) или друго 
прописано звање Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, са поло-
женим стручним испитом за наставника. Кандидат који нема 
положен стручни испит уводи се у посао, за стицање лиценце.

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад 

у издвојеном одељењу школе у 
Шарбановцу

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18- аутентич-
но 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 основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 11/19) и одредбама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
ове установе. Кандидат за наставника математике треба да има 
високо образовање - мастер или високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, звање: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор информатике- мате-
матике; мастер математичар; мастер професор математи-
ке; мастер професор математие и физике; мастер професор 
математике и информатике; дипломирани професор матема-
тике- мастер; дипломирани математичар - мастер, или друго 
прописано звање Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, са поло-
женим стручним испитом за наставника. Кандидат који нема 
положен стручни испит уводи се у посао за стицање лиценце.

Наставник математике
са 66,67% радног времена, за рад 

у издвојеном одељењу школе у 
Метовници

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05...75/14 и 13/17- одлука УС и 95/18- аутентич-
но 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 основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12... 11/19) и одредбама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
ове установе. Кандидат за наставника математике треба да има 
високо образовање - мастер или високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, звање: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор информатике- мате-
матике; мастер математичар; мастер професор математи-

ке; мастер професор математие и физике; мастер професор 
математике и информатике; дипломирани професор матема-
тике- мастер; дипломирани математичар- мастер, или друго 
прописано звање Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, са поло-
женим стручним испитом за наставника. Кандидат који нема 
положен стручни испит уводи се у посао за стицање лиценце.

ОСТАЛО: Кандидат за оглашене послове треба и да: има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом достављају 
овој установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем захтеваном образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу - дозволу за рад уколико кандидат 
има лиценцу; извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену фотокопију; уверење из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак - не старије од 6 месеци; уверење 
из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење 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 високошколске установе 
за издавање таквих докумената. Уз пријавни формулар кан-
дидат доставља и биографске податке, односно радну биогра-
фију (CV), тачну адресу пребивалишта - очитану личну карту и 
број фиксног или мобилног телефона. У поступку одлучивања 
о избору кандидата за послове наставника српског језика и 
наставника математике, 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 посту-
пака. Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе непосредно или путем поште на напред наведену 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” и 
за које послове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у законском 
року. По завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник предметне наставе 
машинства

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипломирани машин-
ски инжењер, дипломирани инжењер машинства, професор 
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене 
студије првог степена - основне академске студије у области 
машинства.

Наставник предметне наставе 
електротехнике

УСЛОВИ: дипл. инжењер електротехнике, дипл. инжењер елек-
тронике, професор електротехнике, дипл. инжењер електро-
технике и рачунарства, дипл. инжењер електротехнике смер 
електроника и телекомуникације, дипл. инжењер електро-
технике, смер електроника и рачунарска техника, дипл. инж. 
електротехнике смер енергетски, дипл. инж. електротехнике, 
смер процесне сутоматике, дипл. инжењер електротехнике сви 
смерови енергетског одсека. дипл. инж. електротехнике, смер 
индустријске енергетике, мастер инжењер електротехнике, 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунарства.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи 
прописани су чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених, биографију, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 

Наука и образовање
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као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и запостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат који 
буде изабран у ужи избор, у року од осам дана упућује се на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ о испуњености услова 
из чл. 139. став 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс слати на адресу: Машинско-елек-
тротехничка школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„12. СЕПТЕМБАР”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб
тел. 019/549-920

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - наставник корективно-
стимулативних вежби (логопедске 

вежбе)
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава опште услове за заснивање радног 
односа који су прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и услове прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 17/2018). Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар дос-
тављају: 1) доказ о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); 2) оригинал, оверен 
препис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3) оригинал, оверен препис или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног сарад-
ника или секретара школе, осим приправника и других лица 
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); 4) доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична 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 да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); 5) доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); 6) радну биографију - пожељно. Уз 
пријавни формулар и доказе о испуњености услова, кандидат 
доставља адресу пребивалишта и актуелни број телефона како 
би могао да се контактира. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) доставља кандидат који буде изабран 
на конкурсу, а пре закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди 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. Кан-
дидати 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 послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. 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. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 019/549-920. 
Пријаве на оглас и потребну документацију заједно са пријав-
ним формуларом слати на адресу школе: ОШ “12. септембар”, 
Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб или донети лично секре-
тару школе.

Дефектолог наставник у посебним 
условима - наставник корективно-

стимулативних вежби (вежбе 
редукације психомоторике)

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава опште услове за заснивање 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампани пријавни формулар достављају: 1) доказ о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); 2) оригинал, оверен препис или овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) 
оригинал, оверен препис или оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу (кандида-
ти за послове наставника, стручног сарадника или секретара 
школе, осим приправника и других лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита); 4) доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); 5) доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); 6) радну биографију - пожељно. Уз пријавни форму-
лар и доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу 
пребивалишта и актуелни број телефона како би могао да се 
контактира. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. 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.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 019/549-920. 
Пријаве на оглас и потребну документацију заједно са пријав-
ним формуларом слати на адресу школе: ОШ “12. септембар”, 
Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб или донети лично секре-
тару школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Наставник страног језика II - руски 
језик

за област рада Економија, право и 
администрација и за област рада 

Трговина, угоститељство и туризам са 
непуним 66,67% радним временом

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020 - даље: Закон). Поред тога, потребно је да кандидати 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања. имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања услови у погледу степена 
стручне спреме: студије другог степена (мастер академске сту-
дије) за кандидате који су стекли образовање по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, за кандидате који су стекли образовање по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Услови у погледу врсте стручне спреме: за наставника страног 
језика II - руски језик, за област рада Економија, право и адми-

нистрација, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и адми-
нистрација („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019), односно да је: професор рус-
ког језика и књижевности; дипломирани филолог руског јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски програм Руски 
језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил Руски 
језик и књижевност) и за област рада Трговина, угоститељство 
и туризам, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним 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), односно да је: 
професор односно дипломирани филолог за руски језик и књи-
жевност; мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер про-
фесор слависта - руски језик и књижевност; мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Руски језик и књижевност).

Секретар школе
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 
и 6/2020 - даље: Закон). Поред тога, потребно је да кандидати: 
1) имају образовање из области правних наука у складу са чл. 
140. и 132. Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: За сва радна места: потребно је да кандидати: 2) 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запупштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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; 4) имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закључења угово-
ра о раду. Документа се прилажу у оригиналу или овереном 
препису - фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом 
слати на адресу: Економско-трговинска школа, Београдска 
10, 19210 Бор, са назнаком „Пријава на конкурс за секретара 
школе”. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе на број телефона: 030/2410- 310.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 31

Конкурс објављен дана 04.03.2020. године у публикацији 
“Послови” бр. 871, поништава се само у делу који се односи 
на исказивање потреба за попуном радног места под тачком 
2. куварица КВ (1 извршилац) са 100% радног времена, на 
неодређено време из разлога престанка потребе за попуном 
тог радног места. Исказане потребе за попуном радних места 
под тачкама 1. и 3. и све друге одредбе наведеног конкурса 
остају на снази.

ОШ „3. ОКТОБАР“
19210 Бор, 3. октобар 71

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018- др.закони 
и 10/2019): професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, - дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани матема-
тичар - примењена математика, дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, - 
мастер професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
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професор физике и математике, мастер професор информати-
ке и математике, дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије - математике, професор географије 
- математике, професор физике - математике, професор биоло-
гије - математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани матема-
тичар и информатичар; дипломирани математичар - механи-
чар; - мастер професор предметне наставе. 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 математи-
ке (са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. На основу члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања кан-
дидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење; за кривична дела примање 
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са биографијом; попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављенству; уверење о неосуђива-
ности. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног орга-
на неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
одресе коју су навели у пријавама. По пријајему резултата пси-
холошке процене способности за рад са ученицима конскурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидати-
ма са листе обавити разговор у просторијама Основне школе ”3. 
октобар” у Бору, Улица 3. октобра 71, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на 
бројеве телефона које су навели у пријавама. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумњивеили непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, 
у општинској управи или суду) неће бити разматране. Овај кон-
курс се објављује у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви 
и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана 
објављивања конскурса у публикацији „Послови”. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ” БОР
19210 Бор, Краља Петра I

тел. 030/432-469

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образовање у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања, 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, и то: 1) професор разредне наставе,2) професор педагогије 

са претходно завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ 
- мастер, 6) професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу, има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вично 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампани 
пријавни формулар, који се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверени препис/оверену фотокопију), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци) у оригиналу или овереном препису/овереној фотокопији, 
доказ о неосуђиваности не старији од шест месеци (уверење из 
казнене евиденције МУП-а), доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику) и 
доказ о поседовању образовања из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да има испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање - основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампани пријавни 
формулар, који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ни препис или оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ном основном образовању, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверени препис/оверену фотокопију), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци) у оригиналу или овереном препису/овереној фотокопији, 
доказ о неосуђиваности не старији од шест месеци (уверење из 
казнене евиденције МУП-а), доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: има 
одговарајуће образовање - основно образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара запггићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: одштампани пријавни формулар, који се 
попуњава на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, оверени препис или ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеном основном образо-
вању, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверени 
препис/оверену фотокопију), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци) у оригиналу или ове-
реном препису/овереној фотокопији, доказ о неосуђиваности 
не старији од шест месеци (уверење из казнене евиденције 
МУП-а), доказ о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ да кандидат има 

психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или на адресу: ОШ „Душан Радовић”, Краља Петра Првог 
10, 19210 Бор. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 030/432-469 од секретара школе.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/711-814

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020 и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) стечено: 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (морају да имају 
завршене студије 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 образовање до 10. септем-
бра 2005. године, 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним. формула-
ром достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: доказ о одговарајућем образовању у складу са усло-
вима из тачке 1.1) или 1.2), оверену копију дипломе, уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, 
да није старији од шест месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци), 
доказ о знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима достављају изабрани кандидати пре 
закључења уговорао раду. Кандидати који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма код Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија, након добијања резул-
тата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама Основне школе „Краљ 
Александар I” у Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавештени на број контакт 
телефона који су навели у својим пријавама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу Основна школа „Краљ Александар I”, 
32300 Горњи Милановац.

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони, 
10/2019 и 6/2020 и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 

Наука и образовање
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другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (морају да имају 
завршене студије 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 образовање до 10. септем-
бра 2005. године, 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: доказ о одговарајућем образовању у складу са усло-
вима из тачке 1.1) или 1.2), оверену копију дипломе, уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, 
да није старији од шест месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци), 
доказ о знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима достављају изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма код Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија, након добијања резул-
тата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама Основне школе „Краљ 
Александар I” у Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавештени на број контакт 
телефона који су навели у својим пријавама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији. „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу: Основна школа „Краљ Александар I”, 
32300 Горњи Милановац.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани, Прањани бб

тел. 032/841-521

Наставник хемије
у матичној школи и издвојеним 

одељењима у Каменици и Брезни 
са 60% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће високо образовање сходно члану 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 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 дос-
тављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат 
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 мало-
летног 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 човеч-

ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато по 
објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству Републи-
ке Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће високо 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 изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Наставник српског језика и 
књижевности

у издвојеном одељењу школе у Брезни, 
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће високо образовање сходно члану 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 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 дос-
тављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат 
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 мало-
летног 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 човеч-
ности 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 Републи-
ке Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће високо 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 изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће обра-
зовање, и то: одговарајуће високо образовање сходно члану 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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 здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 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 дос-
тављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат 
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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато по 
објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству Републи-
ке Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће високо 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 изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Чистачица
са 98% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. основно образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпит-
ни 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. 
потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2. - да запослени поседује 
психичку способност за рад проверава се тако што се канди-
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дати 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 способност кандидата дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Чистачица
у издвојеном одељењу школе у 

Каменици, са 97% радног времена
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. основно образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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 кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпит-
ни 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. 
потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2. - да запослени поседује 
психичку способност за рад, проверава се тако што се канди-
дати 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 способност кандидата дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Чистачица
у издвојеном одељењу школе у 

Богданици, са 97% радног времена
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. основно образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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 кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпит-
ни 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. 
потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно 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 стекао на 
српском језику. Услов под бројем 2. - да запослени поседује 
психичку способност за рад, проверава се тако што се канди-
дати 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 способност кандидата дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). 
Пријавни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 
Прањани или предати лично у секретаријату школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назна-
ком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,Проф. др НЕДЕЉКО КОШАНИН”

32256 Вионица, Девићи
тел. 032/5688-009

Наставник физичког васпитања
радно ангажовање 60%

УСЛОВИ: Кандидати сходно члану 154 став 2 Закона попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. Поступак избо-
ра кандидата 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 ни пријаве које не садрже потребну 
конкурсну документацију о испуњености услова за пријем у 
радни однос.

Наставник математике
радно ангажовање 89%

УСЛОВИ: Кандидати сходно члану 154 став 2 Закона попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. Поступак избо-
ра кандидата 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 ни пријаве које не садрже потребну 
конкурсну документацију о испуњености услова за пријем у 
радни однос.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Домар
2 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 васпитања, и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије и 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат за радно место домара потребно је да 
поседују средње образовање, III и IV степен стручне спреме, 
електро, машинске или грађевинске струке, возачки испит Б 
категорије, радно искуство од 3 године на пословима моле-
ра, котлара или водоинсталатера, стручни испит за руковање 
парним котловима и посудама под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници), положен испит за противпо-
жарну заштиту.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 3 месеца од дана објављивања кон-
курса) и  доказ о знању српског језика, издат од одговарајуће 
установе - подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом се дос-
тављају 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.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова, Катићи бб

тел. 032/5873-305

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС) испуњава услове прописане чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на сајту Министар-
ства просвете), а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије 
треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције - прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (само кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку); доказ 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се 
да има наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за 
давање додатних информација о конкурсу је секретар школе. 
Контакт телефони: 032/5873-305 и 065/8848-303.

Наставник математике
са 88,89% норме

2 извршиоца

Наука и образовање
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УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС), испуњава услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања настаника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18 и 11/19 ); 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просве-
те), а потребну документацију заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи. Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције - прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (само кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку); доказ 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за 
давање додатних информација о конкурсу је секретар школе. 
Контакт телефони: 032/5873-305 и 065/8848-303.

Наставник физике
са 60% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС) испуњава услове прописане чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Законао основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19 ); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на сајту Министар-
ства просвете), а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Докази о испуњености 
услова из тачка 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења угово-
ра о раду.Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије 
треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције - прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад само кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (наставник који је 

у току студија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за 
давање додатних информација о конкурсу је секретар школе. 
Контакт телефони: 032/5873-305 и 065/8848-303.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
СРЕДЊА ШКОЛА “ДРАГАЧЕВО”

32230 Гуча, Републике бб
тел. 032/854-141

Конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови“ 
за избор чистачице са пуним радним временом на неодређено 
време мења се у броју извршилаца, уместо једног извршиоца, 
треба да стоје два извршиоца.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

32205 Горња Горевница 
тел. 032/5880-420, 5880-203

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду као и посебне услове прописане чланом 
139.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ 88/17, 10/19 и др.закон); 1. одговарајуће образо-
вање први степен стручне спреме (завршена основна школа) у 
складу са Каталогом радних места и Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места у ОШ”Степа Степановић”; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик, образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику. Доказ о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или овере-
на копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда - 
уверење да кандидат није осуђиван узето у МУП-у и основном 
суду по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци; 4. извод из матичне 
књиге рођених; 5. доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
образовање није стекао на српском језику. Доказ који се одно-
си на здравствену способност доставља кандидат који буде 
изабран и то пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандида-
ти достављају кратку биографијуса контакт подацима (ЈМБР, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место за које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Пријавни 
формулар и потребну документацију треба послати на адресу 
школе: ОШ „Степа Степановић“, 32205 Горња Горевница или 
предати лично у просторијама школе радним даном од 8.00 до 
13.00 часова, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објаљивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање и то: одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140.Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 10/19 и 
др.закон) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/6, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку или здравствену 
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична 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 малолетног лица или родос-
крвнуће ,за кривична дела примање или давање мита; кривич-
на 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 пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику. Докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван - уверење узето у МУП-у и основном суду по објављи-
вању конкурса; 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених; 
5. доказ о знању језика на коме се изводи 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 способност за рад, проверава 
се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену за рад са ученицима 
који врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ 
који се односи на физичку и здравствену способност доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. 6. 
Оверени документ о положеном стучном испиту за лиценцу 
наставника (кандидат који је положио испит).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБР, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место за које се конкурише) који се 
може наћи на интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу школе: ОШ 
„Степа Степановић“, 32205 Горња Горевница или предати лич-
но у просторијама школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часо-
ва, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговемене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање ванредни 
професор или доцент за ужу научну 

област Менаџмент трендови и 
бизнис

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука - 
подручје организационих наука, или докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира. Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број 
II-01-52 од 09. 01. 2017. године - пречишћен текст) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26. 04. 2018. године). Пријава 
на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, податке о образо-
вању, податке о радном искуству и друго.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома 
о претходно завршеним степенима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа 
о неосуђиваности у смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135. ст. 1. Статута Универзи-
тета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Доку-
менти за заснивање радног односа и стицање звања настав-
ника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елемената пропи-
саних чланом 8. Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен 
наведеним Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. 
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ГЊИЛАНЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,9. МАЈ“

Кололеч

Оглас објављен у у публикацији „Послови“, 11.03.2020. године, 
исправља се за радно место наставник информатике и рачу-
нарства, 25% радног времена односно 10 радних сати недељ-
но, на неодређено време, и исправно треба да гласи:

Наставник информатике и рачунарства, 25% радног 
времена односно 10 радних сати недељно, на одређе-
но време, ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана.

ЈАГОДИНА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

тел. 035/8221-492

Наставник предметне наставе 
машинске групе предмета

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017, одлука УС 113/17 и 95/2018-аутентично 
тумачење), као и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 -др. Закон о 10/19 и 6/20), 
односно да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017 и 13/2018) и то: 1. дипломирани машински 
инжењер, 2. дипломирани инжењер машинства, 3. професор 
машинства, 4. мастер инжењер машинства са претходно завр-
шеним студијама првог степена - основне академске студије, 5. 
дипломирани инжењер за развој машинске струке. Кандидат 
мора да има, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник практичне наставе у 
машинству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду (“Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017, одлука УС 113/17 и 95/2018 - аутентично 
тумачење,) као и посебне услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон 10/19 и 6/20, односно да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018), и то: 1. дипломирани машински инжењер, 2. 
дипломирани инжењер машинства, 3. професор машинства, 4. 
мастер инжењер машинства са претходно завршеним студија-
ма првог степена - основне академске студије, 5. дипломирани 
инжењер за развој машинске струке, 6. професор технике и 
машинства, 7. дипломирани инжењер за управљање технич-
ким системима климатизације грејања и хлађења, 8. дипломи-
рани инжењер за управљање техничким системима процесна 
техника, 9. дипломирани инжењер за управљање техничким 
системима одржавање машина, 10. струковни инжењер машин-
ства из области машинско инжењерство, 11. инжењер машин-
ства, 12. виши стручни радник металске струке, 13. наставник 
практичне наставе металске струке, 14. струковни инжењер 
машинства, 15. специјалиста струковни инжењер машинства са 
претходно завршеним струковним студијама у машинству, 16. 
одговарајуће средње стручно образовање у области машин-
ства и положен одговарајући специјалистички или мајсторски 
испит са петогодишњом праксом за један од следећих образов-
них профила: ауто-механичар ауто-лимар, механичар грејне и 
расхладне технике, машински техничар за компјутерско кон-
струисање, техничар за компјутерско управљање и машински 

техничар моторних возила. Лице са горе наведеним звањем 
треба да је стекло одговарајуће средње образовање за један 
од следећих обратовних профила: ауто-механичар, ауто-ли-
мар, механичар грејне и расхладне технике, машински техни-
чар за компјутерско конструисање, техничар за компјутерско 
управљање, машински техничар моторних возила. Кандидат 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, мора да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Чистачица
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УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон 10/19, 6/20), односно 
да има завршен први степен стручне спреме, односно заврше-
ну основну школу. Кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним првом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, мора да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи, и 
то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченом одговaрајућем образовању, доказ надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресдудом 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 родосквр-
нуће, 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; 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 (пожељно доставити). Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкур-
сна 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. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од сам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима и обавља разго-
вор са кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горе-
наведену адресу са назнаком “За конкурс” или донети лично 
у канцеларију секретара школе, радним данима до 14 часова. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем телефона: 035/8221-492. Непотпуне и неблговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96 

тел. 035/8470-809

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вспитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/82019, 6/2020), 
односно да има стечено одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадник 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, 11/2019) за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада за предмет тех-
ника и технологија; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник дефектолог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службни 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020); 
да има стечено одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом (“Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 17/2018), и то: професор односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, 
дипломирани дефектолог олигофренолог, мастер дефектолог 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са теш-
коћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог мастер 
који је на основним акаденмским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са теш-
коћама у менталном развоју, мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора, дипломирани дефектолог мастер који 
је на основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора, мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатота за вишеструку ометеност, дипло-
мирани дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног рехаби-
литатота за вишеструку ометеност; 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике - Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020); да има стечено одговарајуће образовање у складу 
са Правилником 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, 13/2018, 11/2019); за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада за предмет срп-
ски језик; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
нонм 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
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ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: За сва наведена радна места кандидат уз пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја школи треба да 
достави следеће: кратку биографију, доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена копија дипломе о стеченом 
високом образовању); уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи трај-
но); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђива-
ности за кривична дела наведена у условима и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон, радно место 
за које кандидат конкурише). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за заопошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом са назнаком “За конкурс за радно место 
___________”, доставити на горе наведену адресу. Телефон за 
контакт: 035/8470-809, Ана Марковић, секретар школе.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

Наставник математике

Наставник биологије
са 80% радног времена 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање; за радно место 
наставника кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о допуни Правилника о степену и врти образо-
вања 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, 11/2019); 1) студије другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије специја-
листичке академске студије), и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка 2. овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима; да лице које конкурише није осуђивано правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из 
казнене евиденције); да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, да има у складу са чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, образовање из психолошких, пед-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Заједно са одштампаним пријавним формуларом који се налази 
на званичној интернет страници школи се доставља: доказ о 
одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фото-
копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању), извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ односно уверење о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, изда-
то од стране одговарајуће високошколске установе; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из података 
казнене евиденције надлежне полицијске управе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе на горе наведену адресу или предати лично. Ближе 
информације се могу добити на телефон: 035/245-503 и код 
секретара школе. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com

тел. 035/8331-014

Домар
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен) и 
положен испит за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постојењем у котларници). Кандидат поред општих 
услова за заснивање радног односа из члана 24. став 1. Закона 
о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - ОУС, 113/17 и 95/2018 аут.тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 и др. закон, 6/2020). Кандидати уз пријаву и кратку 
радну биографију треба да доставе и следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за рад са судовима под притиском, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену копију, не ста-
рије од 6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 
1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018, др. закон и 6/2020, оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци) и доказ о познавању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику). 
Лекарско уверење као доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат који буде избран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и радном биографијом достављају 
школи на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву и радну биографију са доказима о испуњености усло-
ва доставити на адресу школе. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оригинални него фотоко-
пије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник 
РС”, бр. 93/2014, 22/2015, 87/2018). Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, контакт телефон: 
035/8331-014.

ОШ “МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Библиотекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
50% радног времена, најдуже до краја 

школске 2019/2020. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139. ст. 
1. тач. 1) и чл. 140. ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 6. ст. 1. тач. 8. Правилника о степену и врсти образо-
вања 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); 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 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
77,78% радног времена, до повратка 

одсутне запослене са боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139. ст. 
1. тач. 1) и чл. 140. ст. 1. тач. 1) и 2) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. год. и одговарајуће образовање у складу 
са чл. 3. ст. 1. тач. 3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања 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) - 
да је професор, односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил француски језик); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм Језик, књижевност и култура); мас-
тер професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет); 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 изрече-
на 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 примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. биографију (са радном биографијом); 
3. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 4 уверење из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (не старије од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); 6. оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 7. доказ 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику); 8. лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима) доставља кандидат који буде примљен у радни однос, 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. 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 применом стандардизованих поступака. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се лично или поштом 
у затвореним ковертама, на адресу школе: ОШ “Момчило Попо-
вић Озрен”, Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Ближе информације могу се добити на 
тел. 035/564-977.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Наставник предметне наставе 
стручних предмета - образовни 

профил физиотерапеутски техничар
са 75% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. Закона о основама система 

Наука и образовање
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образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/2020 ) као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита (“Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 
21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019. Кандидати такође морају 
испуњавати услове за пријем у радни однос, утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и васпитања, 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 мало-
летног лица или родоскрвњење за кривично дело примање 
мита или или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом , утврђено дискриминаторно пона-
шање, да поседује држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. За наведено радно место канди-
дат уз попуњени пријавни формулар одштампан са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља следеће: 1. кратку биографију, 2. оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о с теченом образо-
вању, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија (на обрасцу који важи трајно), 4. уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци), 5. доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци), издато од 
надлежне полицијске управе; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидта који су одго-
варајуће образовање стекли на стпском језику). Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса у публиакцији “Послови”. Пријаве 
слати са назнаком “За конкурс” на горенаведену адресу или 
лично секретаријату школе, радним даном од 9 до 13 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Возач возила Ф категорије

Чистачица

Помоћни радник (узгајивач домаћих 
животиња)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Пољопривредно-ветеринарске школе у Рековцу 
и то, за радно место возача возила Ф категорије: средње 
образовање, за радно место чистачице: основно образовање 
и за радно место помоћног радника (узгајивача домаћих живо-
тиња): основно образовање. Кандидати за радно место место 
возача возила Ф категорије морају поседовати и возачку дозво-
лу Ф категорије, да поседују психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да поседују држављанство 
Републике Србије, да знају језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају заједно са потребном докумен-
тацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију доказа о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе, односно 
сведочанства о стеченом одговарајућем образовању, а кан-
дидат за радно место возача возила Ф категорије и оверену 
фотокопију возачке дозволе, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне полицијске управе да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика 

на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад), радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) - пожељно. Напо-
мена: У пријави обавезно навести адресу и контакт телефон 
кандидата. Пријаве са потребним доказима подносе се лично 
или на адресу школе: Пољопривредно-ветеринарска школа, 
Слађана Лукића бб, 35260 Рековац, са назнаком: „Конкурс за 
возача возила Ф категорије”, односно „Конкурс за чистачицу” 
или „Конкурс за помоћног радника (узгајивача домаћих живо-
тиња)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 035/8411-134. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, кандидата који су су изабрани у ужи избор , извршиће 
Национална служба за запошљавање. Право пријаве на кон-
курс имају сва заинтересована лица која испуњавају опште 
услове предвиђене законом и посебне услове предвиђене овим 
конкурсом. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића 6

Наставник математике

Домар мајстор одржавања

Чистачица
УСЛОВИ: 1. За радно место под редним бројем 1 стручне спре-
ма према чл 3. т ачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник - Просветни гласник “бр. 11/2012 и 11/2019). 2. 
За радно место под редним бројем 2. стручна спрема средње 
образовање и положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском /за послове руковања постројењем у котларници), 
3. За радно место под редним бројем 3. стручна српема основ-
но образовање. Поред одговарајуће стручне спреме сваки кан-
дидат мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњавању овог 
услова кандидати не достављају уз пријаву на конкурс већ се 
он прибавља пре закључења уговора о раду није осуђиван 
правноснажном 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, 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 саобарћаја 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, има држављанство Републике 
Србије да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Посебан доказ о испуњавању овог услова дос-
тављају кандидати који тражену стручну спрему нису стекли 
на српском језику. кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет адреси Министарства коју у остављеном 
року доставља на горенаведеу адресу са следећим доказима о 
испуњавању тражених услова: 1. оверена фотокопија или пре-
пис исправе (дипломе, уверења или сведочанства) о стручној 
спреми. 2. уверење или други писмени доказ од Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за кривична дела из тач-
ке 3. члана 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РСрбије”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020) 3. оригинал уверење о држављанству не ста-
рије од шест месеци. Непотпуна и неблаговремено достављена 
документација неће се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

35000 Јагодина, Бошка Бухе 4
тел. 035/245-915

e-mail: vladidjor@gmail.com

Наставник клавира
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар – пијаниста; академски музичар пијани-
ста; мастер музички уметник - професионални статус – клави-

риста); б) да има психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Документа: уз пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених; 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод из каз-
нене евиденцији о неосуђиваности за горе наведена дела; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика уколико високо образовање није стечено на срп-
ском језику; радну биографију осим за лица која нису била у 
радном односу. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 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 стандардизованох 
поступака). Сви докази се подносе у оригиналима или овере-
ним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и остала наведе-
на документација као доказ о испуњености услова се предају 
непосредно код секретара сваког радног дана од 07:30 до 14:30 
или поштом на горе наведену адресу и то у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на неодређнео 
време за наставника клавира”. 

Корепетитор
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да 
има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи (дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломи-
рани музичар – пијаниста; дипломирани музичар – оргуљаш; 
дипломирани музичар – чембалиста; академски музичар пија-
ниста; академски музичар – оргуљаш; академски музичар 
– чембалиста; мастер музички уметник - професионални ста-
тус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; б) да има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 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 као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Документа: 
уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених; 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод из каз-
нене евиденцији о неосуђиваности за горе наведена дела; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика уколико високо образовање није стечено на срп-
ском језику; радну биографију осим за лица која нису била у 
радном односу. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 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 стандардизованох 
поступака. Сви докази се подносе у оригиналима или овере-
ним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и остала наведе-
на документација као доказ о испуњености услова се предају 
непосредно код секретара сваког радног дана од 07:30 до 14:30 
или поштом на горе наведену адресу и то у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на неодређнео 
време за корепетитора”.

Наставник гитаре
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење гитариста; 
дипломирани музичар – гитариста; академски музичар гитари-
ста; мастер музички уметник - професионални статус – гита-
риста); б) да има психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
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условна 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 кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Документа: уз пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених; 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод из каз-
нене евиденцији о неосуђиваности за горе наведена дела; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика уколико високо образовање није стечено на срп-
ском језику; радну биографију осим за лица која нису била у 
радном односу. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 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 стандардизованох 
поступака. Сви докази се подносе у оригиналима или овере-
ним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и остала наведе-
на документација као доказ о испуњености услова се предају 
непосредно код секретара сваког радног дана од 07:30 до 14:30 
или поштом на горе наведену адресу и то у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на неодређнео 
време за наставника гитаре”.

Наставник хармонике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (дипломирани музичар, усмерење акорде-
ониста; дипломирани музичар – акордеониста; академски 
музичар акордеониста; мастер музички уметник - професио-
нални статус – акордеониста/хармоникаш; дипломирани музи-
чар – бајаниста); б) да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Документа: уз пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених; 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод из каз-
нене евиденцији о неосуђиваности за горе наведена дела; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика уколико високо образовање није стечено на срп-
ском језику; радну биографију осим за лица која нису била у 
радном односу. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 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. Сви докази се подносе у оригиналима или овере-
ним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и остала наведе-
на документација као доказ о испуњености услова се предају 
непосредно код секретара сваког радног дана од 07:30 до 14:30 
или поштом на горе наведену адресу и то у затвореној коверти 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на неодређнео 
време за наставника хармонике” .

КИКИНДА

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са 66,66% норме радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 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 пред-
мета, 2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да испуњавају услове у погледу 
врсте образовања прописане у чл. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школе и то: професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са оштом књижевношћу; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским језицима; дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима; професор односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенс-
ким језицина; професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском језику, 
односно русинском или румунском језику; професор односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине; 
професор срспког језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевности језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност; Српска филогија (српски језик и лингвистика), 
Српска књижевност и језик са компаристиком; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевности 
и језик са општом књижевношћу; Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филогија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, Ком-
паративна књижевност са теоријом књижевности); профеоср 
српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловну казну затво-
ра у трајању од најмање три месеци као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), диплому о стеченој стручној спреми или ове-
рену фотокопију. Потврду о неосуђиваности издаје надлежна 
полицијска управа (не старија од дана објављивања конкур-
са), оригинал или оверена фотокопија - доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 школа ће тражити од изабраног кан-
дидата пре закључивања уговора о раду. Доказ о знању српс-
ког језика су у обавези да доставе кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интеренет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају горе наведену документацију. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор упућују се психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. Након 
достављања резултата психолошке процене за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Пријаве 
слати у затвореном омоту са назнаком „За конкурс -наставник 

српског језика и ликовне културе”, на адресу: Основна школа 
„Васа Стајић”, Светог Саве 101, 23305 Мокрин. Ближе информа-
ције о конкурсу се могу добити на број телефона: 0230/62-048.

Наставник предметне наставе - 
ликовна култура

у трајању од 30 сати недељно, односно 
75% норме радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане у 
чл. 139 и да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140, 141, 142, 143 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: 
у погледу  образовања потребно је да има одговарајуће висо-
ко образовање из чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 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) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава усло-
ве у погледу врсте образовања прописане у чл. 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставниика и стручних сарад-
ника у основној школе и то: дипломирани сликар; академски 
сликар - ликовни педагог; академски графичар - ликовни педа-
гог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар 
- профеоср ликовне културе; дипломирани графичар - профе-
сор ликовне културе; дипломирани вајар - професор ликовне 
културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - 
професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; 
дипломирани вајар - професор; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипло-
мирани сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; 
дипломирани графичар - професор; професор ликовних умет-
ности; мастер ликовни уметник, мастер примењени уметник, 
мастер конзерватор и ресатуратор, мастер дизајнер (заврше-
не основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности; лице са завршеним факулте-
том примењених уметности; лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна; дипломирани костимограф; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност 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 
месеци, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
(доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање 
стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству или оверену 
фотокопију (не старије од шест месеци), дипломе о стеченој 
стручној спреми или оверене фотокопије; потврду о неосуђива-
ности издаје надлежна полицијска управа (не старије од дана 
објављивања конкурса), оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о знању српског језика су у обавези да 
доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом 
достављају горе наведену документацију. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за рад 
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са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Након дос-
тављања резултата психолошке процене за рад са децом и уче-
ницима, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у редни однос. Пријаве слати 
у затвореном омоту, са назнаком „За конкурс - наставник српс-
ког језика и ликовне културе”, на адресу: Основна школа „Васа 
Стајић”, Светог Саве 101, 23305 Мокрин. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на број телефона: 0230/62-048.

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 

“БОЉАИ”
24400 Сента, Поштанска 18

тел. 024/816-700

Наставник рачунарства и 
информатике

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, 
даље Закон) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Законом о уче-
ничком и студентском стандарду (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 
55/2013, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и то: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 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 одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није осуђиван 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) да има 
дозволу за рад (лиценца). Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); 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 кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од шест месеци) - уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе; доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи; 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). Напомена: у 
складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу школе: Гимназија са домом ученика за талентоване 
ученике “Бољаи” Сента, Поштанска 18.

Васпитач
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, даље Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник 

РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Закона о ученичком и студентском стан-
дарду (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019) и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне 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 интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; 3) да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
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 родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 7) да има дозволу за рад 
(лиценца). Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од шест 
месеци) - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе; доказ о знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи; 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 чл. 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене 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: Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 
“Бољаи” Сента, Поштанска 18.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економског смера или 
менаџер са претходно завршеном средњом економском шко-
лом и положеним испитом за звање рачуновође; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом 
утврђено дискриминаторно понашање), које издаје надлежна 

полицијска управа Министарства унутрашњих послова - ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: 
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи” 
Сента, Поштанска 18.

Домар
УСЛОВИ: средње образовање (четврти степен) - машинске, 
водоинсталатерске, дрвне, грађевинске, електротехничке или 
електротехничке рачунарске струке; кандидат мора да има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); оверену копију дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична 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 утврђе-
но дискриминаторно понашање), које издаје надлежна поли-
цијска управа Министарства унутрашњих послова - оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: Гимна-
зија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи” Сента, 
Поштанска 18, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место - домара”.

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - кувар; кандидат мора да 
има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); оверену копију дипломе; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична 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) које издаје надлежна полицијска 
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или ове-
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рена копија, не старије од шест месеци. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: Гимназија 
са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи” Сента, 
Поштанска 18, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место - кувар”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање; 
завршену основну школу - оверена копија дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз 
пријаву); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доставља 
кандидат пре закључивања уговора); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - извод из казнене евиденције 
о некажњавању (доставља кандидат уз пријаву); држављан-
ство Републике Србиј - уверење о држављанству (доставља 
кандидат уз пријаву). Уз формулар за пријаву на конкурс, који 
кандидати могу преузимати на званичној интернет страници 
Министарства, кандидат подноси: оверену копија дипломе о 
завршеном основном образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању. 
Сви прилози морају бити у оргиналу или овереној копији. 
Документацију са формуларом за пријаву на конкурс посла-
ти на адресу: Економско-трговинска школа Сента, Главни трг 
12, 24400 Сента, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ШАРСКИ ОДРЕД”

Севце

Секретар школе

Наставник хемије
са 75% радног времена

Наставник српског језика
са 64,29% радног времена

Наставник музичке културе
са 68,75% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - 
др. 10/2019и 6/2020) кандидат који се пријави на конкурс мора 
да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); на основу члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да 
има образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области из одговарајући предмет, односно 
групе предмета, образовање 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 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-

ни рад (достављају кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе или уверење о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оргинал или оверену фотокопију; уверење из основог 
суда; уверење из МУП-а; лекарско уверење; доказ о познавању 
српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима осим секретара, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна коми-
сија неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом и са одштам-
паним формуларом се достављају школи на адресу: ОШ “Шар-
ски одред”, 38157 Севце. Све информације се могу добити на 
телефон: 0290/74-200.

ЕКОНОМСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Драгаш - Гора

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник економске групе 
предмета

2 извршиоца

Наставник правне групе предмета
Наставник физике

Наставник географије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних у члану 
24 став 1 Закона о раду, треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
Републике Србије (“Сл. гласник РС”, број 88/2018 и 10/2019.) 
и посебне услове из Правилника о организацији и системати-
зацији послова Економско-туристичке школе из Драгаша-Мли-
ке. Уз пријаву на конкурс доставити: скенирану личну карту; 
извод из матичне књиге рођених; извод о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен/препис о положеном стручном испиту или 
лиценцу; потврду да се не води кривични поступак и да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од шест месеци 
или да није осуђиван за кривично дело против достојанства 
личности и морала; лекарско уверење не старије од 6 месеци. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уго-
вора о раду достави уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месе-
ци. Проверу психофизичких способности вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака пре доношења одлика о избору. Пријаве на конкурс са 
потребним документима са попуњеним пријавним формуларом 
се достављају у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу Економско-туристичке школе у Драгашу - Млике или 
лично доставити.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
38220 Косовска Митровица, Чика Јовина 1

тел. 028/424-971

Професор српског језика и 
књижевности

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Хигијеничар
са 84% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основним школама. Уз пријаву на 
конкурс доставити: доказ о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима и уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца. Комплетну документацију доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Некомплетне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ ”СВЕТИ САВА”
Сушица, 38205 Косовска Грачаница

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Сливову

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 
113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13,2/16, 
10/16,11/16, 2/17,13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 овог члана се подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 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 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и подат-
ке о свом професионалном развоју, оверену копију дипломе 
одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, 
прописаног чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у складу са чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, и стручних сарадника 
у основној школи, уверење да није осуђиван - оригинал (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци. Доказ о здраственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. 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, непотпу-
не. Подаци који се прикупљају бићe искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података личности („Сл. гл. РС“ бр. 87/18). 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ ”Свети Сава” 
Сушица, 38205 Косовска Грачаница, са назнаком „За конкурс 
- наставник разредне наставе”. Контакт особа секретар школе: 
038/64-612.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник француског језика
УСЛОВИ: 1) кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, лице које је стекло одговарајуће 
образовање на студијама - мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3) да нису осуђивани правоснаж-
ном 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 и давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа доку-
мента: попуњен пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (који у штампаној форми доставља 
уз пријаву); оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примања и давања мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а и уверење из основног суда не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уго-
вора доставити лекарско уверење); очитана лична карта. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 38213 Прилужје, са 
назнаком „За конкурс”, поштом или донети лично секретаријат 
школе. Број телефона: 028/467-060.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ”

38310 Гораждевац
тел. 064/0034-112

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: 1) да је стекао високо обра-
зовање на студијама 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 предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005; лице из тачке 1) подтачке (2) одељка „услови” 
мора да има завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
преглед” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 
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 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела давања или примања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: 1) да је стекао високо обра-
зовање на студијама 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 предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005; лице из тачке 1) подтачке (2) одељка „услови” 
мора да има завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајуће предмете, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 
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 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела давања или примања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - део Ново на сајту); 2. радну биографију; 
3. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми или уверење 
о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија 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 закљу-
чења уговора о раду); 8. доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавне формуларе са 
документацијом слати поштом или доставити лично у секрета-
ријат школе, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на адресу: Основна школа „Јанко Јовићевић”, 38310 
Гораждевац. Додатне информације могу се добити на телефон: 
064/0034-112 или на мејл: os_gorazdevac@hotmail.com.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Неорганска хемија

у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских нау-
ка. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 и 
6/20), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником 
о условима за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Редовни професор за ужу научну 
област Генетика и еволуција

у Институту за биологију и екологију 
Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19 
и 6/20), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником 
о условима за избор наставника Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију 

са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ”

34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Чистачица
са 95% радног времена

УСЛОВИ: за наведено радно место, кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има завршено основно образовање; да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе. Потребна документација која 
се прилаже уз пријавни формулар: оверена копија дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија), уверење МУП-а да кандидат није осуђиван. 
Документацију доставити на адресу: Основна школа „Милутин 
Јеленић”, 34324 Горња Трнава, телефон: 034/832-001. Рок за 
подношење пријава по конкурсу је 8 дана од дана објављи-
вања.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА

34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174
тел. 034/510-149

Конкурс објављен 04.03.2020. године у публикацији “Послови” 
бр. 871 исправља се за радно место: наставник економске гру-
пе предмета на одређено време до повратка одсутног запос-
леног и треба исправно да гласи: наставник економске групе 
предмета на неодређено време.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

34000 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Наставник физичког васпитања
са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да посе-
дује одговарајуће високо образовање у наведеном занимању у 
складу са чланом 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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 поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 

Наука и образовање
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званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, са одштампаним формуларом; 2. доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци); 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); 4. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 6. уверење о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 7. доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
знање језика се доказује достављањем оверене фотокопије 
дипломе о стеченом образовању. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 (лекарско уверење) подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни фор-
мулар достави и податке о својој адреси и контакт телефону. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти, са наз-
наком: „За конкурс - наставник физичког васпитања”, поштом 
на адресу: ОШ “Светозар Марковић”, 34220 Лапово, Косовских 
јунака 10 или се непосредно предају секретару школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
контакт телефон: 034/850-050.

Сервирка
са 95% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова сервирке 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
1. поседује одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова Основне школе 
„Светозар Марковић” Лапово; 2. поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, са одштампаним формуларом; 2. доказ о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија); 4. оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе - сведочанства о заврше-
ном образовању; 6. уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 7. доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, знање 
језика се доказује достављањем оверене фотокопије дипломе 
о стеченом образовању. Доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат треба да уз одштампани пријавни формулар 
достави и податке о својој адреси и контакт телефону. Прија-
ве на конкурс се подносе у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс-сервирка” поштом на адресу: ОШ “Светозар Мар-
ковић”, 34220 Лапово, Косовских јунака 10 или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, контакт телефон: 034/850-050.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ“

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања(“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 10/2019 и 6/2020), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има психичку, физич-
ку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-

вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, односно уверења - ако диплома није 
издата; уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старије од шест месеци; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); извод 
из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе 
у затвореним ковертама са назнаком „За конкурс”, поштом на 
адресу: Основна школа „Станислав Сремчевић“, Лазе Маринко-
вића 54, 34000 Крагујевац или се непосредно предају секрета-
ру школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана од 9 до 13 часова и/или 
преко телефона: 034/300-750.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ПОПОВИЋ” 

34 000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170-602

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140. 
став 1 и 2 и члана 142 Закона о основама образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 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-Просветни 
гласник РС” – број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19 ); као и посебне услове из члана 139 Закона о осно-
вама образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и 
здравствену спососбност за рад са децом и ученицима ( лекар-
ско уверење доставља кандидат који буде изабран пре потпи-
сивања уговора о раду ); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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 родоскр-
вњење, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (издаје МУП односно надлежна 
ПУ); да имају држављанство Републике Србије;да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад ( уколико образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад ).

ОСТАЛО: кандидати уз попуњен пријавни формулар, који се 
преузима на интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, треба да доставе следећа докумен-
та којима доказују да испуњавају услове конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
у складу са чл.140. Закона о основана система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17,27/18-др.закон и 10/19) 
и Правикника о степену и врсти обрзовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију), доказ да накдидат није правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривично дело из члана 139.став 1. 
тачка 3) Закона о основанма система образовања и васпитања 
(издаје МУП односно надлежна ПУ), доказ о познавању српског 
језика подносе кандидати који нису стекли диплому на српс-
ком језику. Оверене фотокопије не могу бити старије од шест 
месеци. Кандидати који испуњавају услове из конкурса и, 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 приме-
ном стандардизованих поступака Кандидати достављају школи 
одштампани пријавни формулар и потребну документацију на 
адресу: Основна школа „Јован Поповић”, Краља Милана IV 14, 
34000 Крагујевац, а рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за контакт: 034/6170-
602, а контакт особа је Јасмина Кочановић, секретар школе.

Чистач/чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
завршено основно образовање, у складу Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Поповић” у 
Крагујевцу и чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18 др закон и 10/19 ) као и посебне услове из члана 139 
Закона о основама образовања и васпитања: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран пре потписивања уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је је изрече-
на 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 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП однос-
но надлежна ПУ); да имају држављанство Републике Србије, да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз попуњен пријавни формулар, који 
се преузима на интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, треба да доставе следећа 
документа којима доказују да испуњавају услове конкурса: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању-завршеној основној школи, у складу са чл.139 став 1 
тачка 1).Закона о основана система образовања и васпитања 
(„Сл. Гласник РС” број 88/17,27/18-др.закон и 10/19), извод из 
матичне књиге рођених ( оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству Републике Србије ( оригинал или 
оверену фотокопију), доказ да накдидат није правноснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело из члана 139.став 1. тач-
ка 3) Закона о основанма система образовања и васпитања 
(издаје МУП односно надлежна ПУ), доказ о познавању српског 
језика подносе кандидати који нису стекли диплому на српс-
ком језику. Оверене фотокопије не могу бити старије од шест 
месеци. Кандидати који испуњавају услове из конкурса и, 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 приме-
ном стандардизованих поступака. Кандидати достављају шко-
ли одштампани пријавни формулар и потребну документацију 
на адресу: Основна школа „Јован Поповић”, Краља Милана IV 
14, 34000 Крагујевац, а рок за пријављивање је 8 дана ода дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за контакт: 034/6170-
602, а контакт особа је Јасмина Кочановић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“

34321 Десимировац, Десимировац бб
тел. 034/561-539

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа, 
прописаних Законом о раду („Сл.гл.РС“. бр.24/05, 61/05, 054/09, 
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 основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17, 27/18-др закони, 10/19 и 6/20) и то да: да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и чланом 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 2/17, 13/18 
и 11719; доказ да има психичку, физичку и здравстену способ-
ност за рад са децом и ученицима - пре закључивања уговора 
о раду; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без озира 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. Кандидати 
попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни фолмулар са 
званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (ЦВ) и податке о професионалном 
развоју, оригинал или оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверен препис/ фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
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од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл.139 ст.1 тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о не осуђиваности - основ-
ни суд и уверење о не кажњавању – МУП) (не старије од 6 
месеци); потврда одговарајуће установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском језику, што 
доказује оригиналом или овереним преписом / фотокопијом 
дипломе за наведени ниво образовања); доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) рилаже изабрани кандидат пре закључивања 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 приме-
ном стандаризованих поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања резултата психо-
лошке 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, 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 заштити података о личности („Сл. гл. РС“, 
бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Сретен 
Младеновић”, 34321 Десимировац бб, са назнаком „За конкурс 
- наставник разредне наставе”. Контакт особа: секретар школе, 
телефон 034/561-539.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТА САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Чистачица - радник на одржавању 
хигијене

4 извршиоца

Чистачица - радник на одржавању 
хигијене

за 90% радног времена
3 извршиоца

Чистачица - радник на одржавању 
хигијене

за 85% радног времена

Куварица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа 
за радно место чистачице и за радно место куварице средња 
школа (III или IV степен стручне спреме); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: извод из књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 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; доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на адре-
су: Основна школа „Света Сава“, Краља Милана Обреновића 6, 
Баточина или предати лично школи. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о кон-
курсу се могу добити на број телефона: 034/6841-402.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 26.02.2020. године у публикацији „Послови“ 
бр. 870 за радно место: наставник у звању ванредног профе-
сора или доцента за ужу научну област Генетика, на одређено 
време 5 година, исправља се у делу који се односи на услове 
конкурса и треба исправно да гласе: дипломирани молекулар-

ни биолог и физиолог, високо образовање стечено на студија-
ма трећег степена (докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005 
године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 
Пословна економија - наставни 
предмети Наука о менаџменту и 

Управљање иновацијама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области Еко-
номске науке. Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 
72. ст. 4. Закона о високом образовању и чл. 135. ст. 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Рачуноводство, ревизија и пословне 
финансије - наставни предмет 

Пословне финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области еко-
номске науке. Општи предуслов: кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 
72. ст. 4. Закона о високом образовању и чл. 135. ст. 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног 
органа (полицијске управе), да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства 
Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Еко-
номског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; 
уверење полицијске управе органа да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница; списак стручних и 
научних публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене 
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавез-
ни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са наз-
наком “За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет, 
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 70% радног времена 
УСЛОВИ: у погледу услова извршилац треба да испуњава усло-
ве прописане 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији 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 правноснаж-
ном 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 родоскр-
вњење, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да има одговарајуће 
образовање и то стечени 1. ниво НОС-а. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар, који могу преузети на званичној интернет 
страници Министарства. Уз попуњени пријавни формулар кан-
дидати 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 образовању, извод из казнене евиден-
ције (Е) 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 родоскр-
вњење, 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. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
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 овереној фотокопији. Докази који су 
приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговре-
мене 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: Гим-
назија Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 36210 Врњачка Бања. 
Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ “МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-885

Чистачица 
са 70% радног времена 

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), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018- др.закони, 10/19 и 6/2020) 
и да има одговарајуће образовање у складу са чланом 35. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Основне 
школе „Младост” Врњци број 230 од 22.03.2018. године. Уз 
пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, звод из матичне књиге рођених, са холо-
грамом; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању из члана 35. Правилника о организацији 
и систематизацији послова Основне школе „Младост” Врњци 
број 230 од 22.03.2018. године који прописује за обављање 
ових послова средње образовање тј. I степен стручне спреме - 
диплома основне школе; доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и вас-
питања - за извођење наставе на српском језику (уколико кан-
дидат није стекао основно образовање на српском језику у оба-
вези је да достави доказ да је положио 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 
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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење Министарства унутрашњих послова (казнена евиден-
ција). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи у складу са чланом 154. став 2. Закона. Рок за подно-
шење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуред-
не пријаве неће се разматрати. комисија утврђује испуњеност 
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 запо-
шљавања применом стандардизованих 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 

Наука и образовање
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ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе: Основна школа „Младост”, 36217 Врњци, Желез-
ничка 26. Сва обавештења на телефон: 036/631-885.

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Наставник предметне наставе 
физичког васпитања
са 55% радног времена

Наставник предметне наставе 
електрогрупе предмета

Наставник предметне наставе 
саобраћајне групе предмета

Наставник практичне наставе за део 
садржаја обука вожње у блоку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни 
однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020), а то су: А) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и степен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада сао-
браћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 
2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 и 9/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних 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), односно да 
има одговарајуће високо образовање и то: 1) студије другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или инердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне 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. 
Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; за радно место 
наставник предметне наставе физичког васпитања, тражи се: 
професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичке културе; професор физичког вас-
питања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; про-
фесор физичког васппитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта-мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања и кинезитерапије-мастер; мастер професор физич-
ког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије или мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); за радно место 
наставник предметне наставе електро групе предмета,тражи 
се:дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енер-
гетског одсека; дипломирани инжењер електронике, смер 
индустријске енергетике; професор електротехнике, смер јаке 
струје или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства, на студијским програмима из 
области енергетике; за радно место наставник предметне 
наставе саобраћајне групе предмета, тражи се: дипломирани 
саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер сао-
браћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и 
градски саобраћај и транспорт или мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - без-
бедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и 
транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт 
- транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним академ-
ским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; за радно место наставник практине наставе 
за део садржаја обука вожње у блоку, тражи се: да кандидат 
има завршено специјалистичко образовање и стечен стручни 

назив возач моторних возила - инструктор или инструктор 
вожње и да има стечено петогодишње радно искуство у струци 
након стеченог специјалистичког образовања, а у складу са чл. 
141 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
којим је прописано да послове наставника практичне наставе у 
стручној школи може да обавља лице са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким испи-
том и петогодишњим радним искуством у струци стеченим 
после специјалистичког испита. Кандидат треба и да: Б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; В) 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; Г) има држављанство Републике Србије; Д) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Р.Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви лично, или поштом на адресу: Електро-саобраћајна технич-
ка школа „Никола Тесла” у Краљеву, Доситејева 44б, 36000 
Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу 
документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилницима и овим конкурсом: за тачку А) 
диплома о стеченом одговарајућем образовању - оригинал или 
оверена фотокопија (достављају сви кандидати, а кандидати 
који су завршили мастер студије у обавези су да доставе и ове-
рену копију дипломе са студија првог степена), кандидат који 
конкурише за радно место под тачком 4) у обавези је да достави 
и потврду о петогодишњем радном искуству у струци стеченом 
након специјалистичког образовања; за тачку В) извод из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 
месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају сви 
кандидати); за тачку Г) уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија (достављају сви 
кандидати); за тачку Д) доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
у обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће образовне установе да је кандидат положио испит из 
познавања српског језика - оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ за услов под тачком Б) да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Пожељно је да канди-
дат уз пријаву приложи и кратак CV у којем ће бити наведен 
контакт телефон кандидата. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања и 
Статутом Електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла” 
у Краљеву. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из претход-
ног става, 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 запошља-
вања применом 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 кандидати-
ма са листе из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2 

тел. 036/736-043

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и члановима 17 и 19 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Гимназије 
у Рашки бр. 385/I од 11.10.2019. године. Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и члану 139 Зако-
на о основама система образовања и вапитања: професор 
физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 

рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпи-
тања кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 
је држављанин Републике Србије; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина на висиокош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања 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; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи: пријавни формулар који попуљава на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са докумен-
тацијом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности; диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми; потврду одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика (само 
за кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказе о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу: Гимназија, Милуна Ивановића 2, 36350 
Рашка, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 036/736-043.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава: поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење) и посебних усло-
ва прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020) и услове из чл. 37 и 50 Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула” у 
Краљеву (дел. Бр. 02-141/2 од 23.03.2018. са Изменама и допу-
нама дел. бр. 02-126 од 01.03.2019.) а који подразумевају: да 
је стекао одговарајуће образовање - I степен стручне спреме 
(основно образовање); 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 изрече-
на 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 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 коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); услови за заснивање радног односа морају 
бити испуњени и после заснивања радног односа. 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. Учесник конкурса треба да поднесе пријаву на 
конкурс са биографским и радним подацима: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; сведочанство о завр-
шеном основном образовању, оригинал или оверен препис 
(копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија не старија од 6 месеци); извод из казнене евиден-
ције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (оригинал или оверена копија не 
старија од 30 дана). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
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способност за рад са децом и ученицима доставља само изабра-
ни кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
поштом на адресу: ОШ „Јово Курсула” Краљево, 36000 Краље-
во, тел. 036/381-131 или лично, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматрати. У поступку 
избора кандидата Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова из чл. 139 Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, у року од 8 дана од добијања резултата психолошке 
процене сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем, обавља разговор - интервју са кандидатаима са листе, 
сачињава извештај и доноси решење о избору кандидата. 

ОШ ”МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац

тел. 036/5871-587, 871-399

Чистачица
са 98% норме

УСЛОВИ: I степен стручне спреме (завршена основна школа); 
да кандидат има психичку и физичку здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) кандидат доставља: 
кратку биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству у оригиналу или 
овереној фотокопији, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној фото-
копији; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања издате од стране 
МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа); 
здравствено уверење (подноси се пре закључења уговора о 
раду); уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по прогаму одговарајуће високошколске устано-
ве. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављиваља огла-
са у листу „Послови”, на адресу школе: ОШ „Милунка Савић”, 
36206 Витановац, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити на телефон: 036/5871-587, од секретара 
школе.

ОШ “СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембар бб

тел. 036/250-204

Наставник српског језика
са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог чла-
на, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са чл. 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
којије у току студија положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит залиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овогЗакона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. Кандидат треба да има: држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству, у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се 
налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу( 
за кандидате који поседују наведени доказ); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела; извод из казнене евиденције прибавља канди-
дат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитнирад – српски језик у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће високо школске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско уве-
рење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, под-
носи се пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или 
поштом на адресу: ОШ “Сутјеска”, Рашка, 35350 Рашка. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
За додатне информације обратити се секретаријату школе на 
телефон: 036/250-204.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, 
чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, 
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19,6/20). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 139 Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним Законом и то 
ако: има одговарајуће образовање (образовање је прописано 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19,6/20) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17 , 13/18и 11/19). У складу са чл. 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има 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 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. Наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Докази које кандидат прилаже уз пот-
писану пријаву: оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија 
исправе 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 стручни испит - испит за лицен-
цу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела. Извод из казнене евиден-
ције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих 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 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 кандидати-
ма. Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адре-
су: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 10 или лич-
но у просторије школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. За додатне информације обра-
тити се на телефон: 036/379-700.

ОШ “ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Чистачица

Чистачица
са 68% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Служ-
бени 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 васпи-
тања („Службени 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 матичне 
књиге, са холограмом; оригинал или оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању из члана 139 став 1 тачка 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, основно 
образовање (основна школа); доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да кандидат зна српски резик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као основно, средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће школске установе); доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказује се изводом из казнене евиденције, коју прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у пуб-
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ликацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се разматрати. Комисија утврђује испуњеност 
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 запо-
шљавања применом стандардизованих 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 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима 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 секретаријату школе, у времену од 
09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. За сва додатна оба-
вештења обратити се на телефон: 036/5877-110.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник технике и технологије
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,113/2017 и 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140, чланом 142 став 1, став 2 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и 
то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Степен и врста 
образовања морају бити из образовно научне области у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
које се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказује се уверењем из казнене еви-
денције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има држављанство 
Републике Србије (доказује се уверењем о држављанству у 
оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да кандидат зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устнови 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 ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверење одговарајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) - за оне који ово образо-
вање поседују, а за оне који не поседују Закон по члану 142 
став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Степен и врста образовања морају бити из образовно-нау-
чне области у складу са чланом 3. став 1 тачка 13 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) за радна места. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом 
високом образовању, уколико диплома није издата; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење 

одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из психологије и педагогије 
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу) - за оне који ово образовање посе-
дују, а за оне који не поседују Закон о основама система обра-
зовања и васпитања, по члану 142 став 2 дозвољава и дефини-
ше као обавезу да ово образовање наставник стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); уверење 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и да није утврђено 
дискриминаторног понашања, у складу са законом - прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доста-
ве само они кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ „IV краљевач-
ки батаљон” Краљево, Улица Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, 
контакт телефон: 036/314-330, или лично радним даном од 8 
до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила 

тел. 036/5882-002

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Буковици
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 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), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др.закон, 
10/19 6/2020) и услове из члана 17. и 24. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној школи „Петар 
Николић” Самаила и то: да је стекао одговарајуће образовање: 
I степен стручне спреме (основно образовање); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом и овим конкурсом: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању - оригинал 
или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци) - ори-
гинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - 
оригинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); 
доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик) (у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне устано-
ве да је кандидат положио испит из познавања српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат има 

психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју је именовао директор у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати из претходног става, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата 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 осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психич-
ној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаву послати на адресу: Основна школа „Петар Николић”, 
36202 Самаила, Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон: 036/5882-002. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање.

ОШ ”ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 89% радног времена

Домар - мајстор одржавања
са 67% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат за наставника математике треба да испуња-
ва услове из члана 139 и 140 Закона и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12...3/17), 
односно да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка математике, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из матема-
тике; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке (2) мора да 
има завршене студије првог степена из области математике. 
Кандидат за домара/мајстора одржавања треба да има средње 
образовање, III или IV степен машинске, електро, столарске 
или водоинсталатерске струке и положен стручни испит за рад 
са судовима под притиском (за послове руковања котловским 
постројењем), а у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у школи. Кандидат 
за чистачицу треба да има завршено најмање основно обра-
зовање. Остали услови за све кандидате: да није осуђиван у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз њега доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или уверења о стеченом високом образовању (за наставника), 
уколико диплома није издата. Кандидат за домара доставља и 
оверену копију дипломе / уверења о положеном испиту за рад 
са судовима под притиском; уверење да није осуђиван прав-
носнажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, 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, као и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, у складу са законом - уверење издаје надлежна 
управа Министарства унутрашњих послова - уверење треба да 
је издато након расписивања конкурса; уверење о држављан-
ству Р. Србије (оригинал или оверена фотокопија), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само канди-
дат који образовање није стекао на српском језику). Кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену 
фотокопију; биографију, са контакт телефоном и адресом елек-
тронске поште. Доказ о здравственој способности из тачке 5) 
доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
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вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим уко-
лико је кандидат из оправданог разлога пропустио рок за под-
ношење пријаве, што ће се утврдити након подношења затева 
кандидата директору школе за повраћај у пређашње стање. 
Евентуалне непотпуне пријаве морају бити уредно допуњене у 
року од 8 дана од дана достављања писаног обавештења да је 
документација непотпуна. Ако у датом року документација не 
буде допуњена, биће одбачена као неуредна. Пријавни фор-
мулар, са пратећом документацијом, доставити лично или на 
адресу: ОШ „Драган Маринковић”, Адрани бб, 36203 Адрани, са 
назнаком „Пријава на конкурс за наставника математике (или 
домара - мајстора одржавања - или чистачицу)”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон: 036/841-223.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник српског језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор, односно дипломирани филолог са српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик; професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенс-
ким језицима; професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,од-
носно русинском или румуском језику; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине; 
професор српског језика и српске књижевности; дипломира-
ни компаратиста; мастер филолог (студијски програми:Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српски језик, Српска 
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), 
српска књижевност и језик са компаратистиком)); мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижев-
ност и језик са општом књиижевношћу, српски језик, српска 
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), 
филологија, модули: Српски језик и српски језик компаративна 
књижевност); 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван 
правоснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да канди-
дат има држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а уз одштампани пријавни форму-
лар достављају: оверену фотокопију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству, који су издати 
у последњих шест месеци или имају трајно важење; уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности, у смислу тачке 
3. овог конкурса; кратку биографију.

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: 1. професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; мастер филолог(студијски про-
грам или главни предмет/профил немачки језик); мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да канди-
дат није осуђиван правоснажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 

и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 5. да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а уз 
одштампани пријавни формулар достављају: оверену фотоко-
пију дипломе; извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, који су издати у последњих шест месеци или 
имају трајно важење; уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности, у смислу тачке 3. овог конкурса; кратку био-
графију. Пријаве са доказима слати на горе наведену адресу са 
назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/38-25-167

Наставник физике

Наставник математике

Наставник француског језика
са 95% радног времена

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања

2 извршиоца

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за радно место под редним бројевима 1, 2, 3 
и 4: 1) поседовање одговарајућег образовања - стечено високо 
образовање: (1) на студијама 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене студије 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 образовање до 10. септембра 2005. године, 
и то за радна места под бројем 1, 2 и 3 у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019), а за радна места под бројем 4 у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 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); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); 3) да није осуђиван правноснаж-
ном 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 против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) знање српског језика. Услови за радна места под 
редним бројем 5: 1) поседовање одговарајућег образовања, 
односно да кандидат има завршену оосновну школу; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказ се 
подноси пре закључења уговора о раду); 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати подносе следећу 
документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о сте-

ченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора 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 кривично дело примања мита или давања 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 - уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); 6) радну биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти, на адресу школе, лично, радним данима од 09.00 до 
14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За конкурс 
за посао”. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ “ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”
37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб

тел. 037/795-180

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Доњем 

Крчину

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи у Доњем 
Крчину и издвојеном одељењу у 

Залоговцу
са 60% радног времена

Помоћни радник – чистачица
један извршилац за рад у матичној 

школи у Доњем Крчину, а други за рад у 
издвојеном одељењу у Залоговцу

2 извршиоца
УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос може се прија-
вити кандидат који испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања и има 
одговарајућу врсту стручне спреме преме Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: За наставника: да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), за наставника основне школе стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне области, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. За чистачицу: да поседује 
завршено основно образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и то 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, 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 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 Републи-
ке Србије, што се доказује уверењем о држављанству; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају и следећу доку-
ментацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија, а кандидат за чистачицу доставља оверену копију све-
дочанства о завршеном основном образовању; доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са 

Наука и образовање
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Законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал 
не старији од 6 месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском јези-
ку (потврда, уверење или други документ којим се доказује да 
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци. Уверење о здрав-
ственој способности кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу 
на којој живи и број телефона. Пријаву доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 037/795-180.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл.139.Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр.88/2017,27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020) 
и Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ”Живадин Апостоловић” и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање - 4. степен стручне спреме,стечен након завршене 
средње економске школе или гимназије; 2). да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици,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 про-
тив 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 је држављанин Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете и одштампан доставља школи, кан-
дидат треба да приложи: оригинал и оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције и 
кратку биографију. Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-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 кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Крушевцу. Рок за пријављивање у конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве достављати на горе наведе-
ну адресу лично или поштом.

ОШ “СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане

тел. 037/3698-104

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС 
- Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016 ,10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018 , 11/2018 и 11/2019) и члану 
140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр.88/2017, 27/2018.др. Закони и 10/2019); професор 
разредне наставе - професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, - про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
- мастер учитељ, - дипломирани учитељ - мастер, - професор 
разредне наставе и ликовне културе за 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 безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-

цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике Србије; 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 нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова 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 канди-
дат 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; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно васпитни рад – српски језик (доказ су у оба-
вези да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказује се потврдом одговарарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни фор-
мулар који попуњава на званичној интернет страници Минис-
тарства, просвете, науке и технолошког развоја, који штампа 
и исти прилаже са документацијом; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности кан-
дидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије који заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, 
лично или поштом.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Професор разредне наставе

Професор италијанског језика
за 78% радног времена

Професор историје
за 65% радног времена

Професор физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС”бр. 88/2017, 
27/2018 - и др. закони, 10/2019 и 6/2020); одговарајући сте-
пен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) и члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- и др. закони, 10/2019 и 6/2020); 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања 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; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски 

језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом 
одговарарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: пријавни формулар који попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, који штампа и исти прилаже са документацијом; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или фотокопију; уверење МУП-а - из казнене евиденције 
о неосуђиваности кандидата, оригинал; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који обра-
зовање 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве достављати на наведену адресу лично 
или поштом.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

тел. 037/440-319

1. Наставник здравствене неге - 
теорија, вежбе и вежбе у блоку

2 извршиоца

2. Наставник фармацеутске 
технологије - теорија за 17% 

радног времена, вежбе за 50% 
радног времена, вежбе у блоку за 
21% радног времена, ФТОП вежбе 

у блоку за 4% радног времена, 
фармацеутска хемија - вежбе 

у блоку за 4% радног времена, 
броматологије вежбе у блоку за 4% 

радног времена

3. Наставник организације 
фармацеутске делатности - 

теорија за 5% радног времена, 
фармацеутске технологије - теорија 

за 10% радног времена, вежбе 
у блоку за 14% радног времена, 
вежбе за 72% радног времена

4. Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - вежбе за 19% 
радног времена, кинезитерапије 
- вежбе за 25% радног времена, 

блок настава за 7% радног времена, 
масаже - вежбе за 30% радног 

времена, кинезиологије - вежбе за 
20% радног времена

5. Наставник предузетништва
за 67% радног времена

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони ,10/2019) односно високо 
образовање стечено: 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) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Обавезно образовање лица из чл. 140 наведеног зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 
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став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19). 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 обра-
зовање 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 испи-
та за лиценцу. Кандидати треба да имају одговарајућу струч-
ну спрему у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 21/2015, 
11/2016 и 13/2018). На основу чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/19), у радни однос могу бити примљена 
лица под условима прописаним законом ако: 1) имају одгова-
рајуће образовање (доставити оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе), 2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставити оригинал или оверену 
фотокопију лекарског уверења не старије од 6 месеци), 3) нису 
осуђивана 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доставити ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
МУП-а не старије од 6 месеци), 4) држављанство Републике 
Србије (доставити оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци), 
5) знају 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 одгова-
рајуће 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) 4) и 5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве достављати поштом на наведену адресу 
поштом или лично радним данима до 13 часова.

ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош

тел. 037/655-335

1. Наставник математике
за 77,76% радног времена, за рад у 

централној школи у Горњем Степошу
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; да 
испуњава 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 образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, нак-
надно - пре закључења уговора, 3. 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; из казнене евиден-
ције при надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 
шест месеци; 4. уверење о држављанству; 5. знање српског 
језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 
140 Закона о основама 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 основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 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 евиден-
ције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата 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 васпитања (односно да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе поштом или лично на наведену адресу.

2. Наставник физике
за 60% радног времена, за рад у 

централној школи у Горњем Степошу
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; да 
испуњава 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 образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, нак-
надно - пре закључења уговора, 3. 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; из казнене евиден-
ције при надлежној полицијској управи МУП-а не старије од 
шест месеци; 4. уверење о држављанству; 5. знање српског 
језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 
140 Закона о основама 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 основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 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 евиден-
ције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата 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 васпитања (односно да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе поштом или лично на наведену адресу.

ОШ “СВЕТИ САВА”
37208 Читлук, Цара Лазара 491А

тел. 037/692-695

Наставник енглеског језика
за 30% радног времена, на одређено 

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

запосленог
УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена образовања: одго-
варајуће високо образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни 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 и 27/2018 - други закони, 10/19 
и 6/20): професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура), мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник српског језика и 
књижевности

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена образовања: одго-
варајуће високо образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни 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 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други закони, 
10/19 и 6/20): професор српског језика и књижевности; про-
фесор 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 јужнословенским језицима; дипло-
мирани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јуж-
нословенским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор српскох-
рватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине; 
професор српског језика и српске књижевности; дипломирани 
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска књижевност и језик са компаратистиком);-мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), профе-
сор српскохрватског језика и књижевности;- мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; -мастер професор предметне наставе 
(претходно 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 програмима Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност; Србистика.

Наставник немачког језика
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена образовања: одго-
варајуће високо образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни 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 и 27/2018 - други закони, 10/19 
и 6/20): професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура), мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

ОСТАЛО: да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања 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; 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, 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. Документација 
коју кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеном високом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење Министарства 
унутрашњих послова - надлежне полицијске управе да канди-
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дат није осуђиван (оригинал или оверену фотокопију); потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (достављају само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Напомена: уз пријаву на 
конкурс обавезно доставити адресу и контакт телефон. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „8. ОКТОБАР“
16210 Власотинце, Марка Орешковића 2

тел. 063/8735-400

Педагог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140 став 1 тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон Закон), као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: да има одго-
варајуће 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 предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора утрајању од најмање 3 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 против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Благајник
УСЛОВИ: за обављање послова радног места благајник радни 
однос се може засновати са лицем које има четври степен стру-
чне спреме, стечен након завршене средње економске школе 
или гимназије; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело закоје је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: за обављање послова радног места радника на одр-
жавању хигијене радни однос може се засновати с лицем које 
има први степен стручне спреме, односно завршену основну 
школу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад; да није осуђиван 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правос-

нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затовра у трајњу 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 кри-
вична 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 да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовањеније стечено на том 
језику); доказ да кндидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити поштом на 
адресу: ОШ “8. октобар” Власотинце, Марка Орешковића 2 или 
лично у просторијама ОШ ”Синиша Јанић” у Власотинцу, канце-
ларија бр.31 (због реконструкције школе), у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком “За конкурс”. Инфор-
мације о конкурсу можете добити на тел. 063/8735-400.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА”

16240 Медвеђа, Николе Тесле 1 

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник српског језика и 
књижевности

са 61,11% радног времена
Наставник економске групе 

предмета
у настави на албанском језику, са 89% 

радног времена
Наставник математике

у настави на албанском језику, са 
66,66% радног времена

ОСТАЛО: стечено одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; испуњеност услова у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за под-
ручје рада: Економија, право и администрација и Машинство и 
обрада метала; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2018, 27/2018 и др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); држављанство Републике Србије; 
познавање српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (албански језик). Уз пријавни формулар 
који кандидат може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кан-
дидат подноси: пријавни формулар, радну биографију, доказ 
о степену и врсти образовања (оверена фотокопија дипломе); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ о познавању српског језика и језика на коме 
се обавља образовно-васпитни рад (албански језик) (доказ дос-
тавља само кандидат уколико образовање није стекао на српс-
ком језику односно на језику националне мањине - албанском 
језику). 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. Доказ 
о психофизичкој способности кандидата (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа 
кандидати прилажу као оверене фотокопије или у оригиналу, а 
неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће разматра-
ти. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа 
“Никола Тесла”, Медвеђа, Николе Тесле 1, 16240 Медвеђа или 
донети лично у просторије секретара школе, радним даном од 
8.00 до 13.00 часова.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Радник на одржавању хигијене

Наставник практичне наставе 
машинске струке

са 80% радног времена

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане усло-
ве, предвиђене Законом о раду, Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да имају стечено основно 
образовање (односи се на радника на одржавању хигијене); 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140, 
141 Закона о основама система образовања и васпитања и 
одредбама Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала (односи 
се на наставника практичне наставе машинске струке); да има 
одговарајуће средње образовање и положен специјалистички, 
односно мајсторски испит -V степен стручне спреме и пето-
годишње радно искуство у струци стечено после специјалис-
тичког, односно мајсторског испита (односи се на наставника 
практичне наставе - инструктор вожње); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна 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 
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 знају српски језик на којем се 
остварује образовно-вапитни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Рок за пријављивање је 
8 (осам) дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се преузима 
и попуњава на званичној интернет страници Министарства и 
доставља школи, достављају и следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе, сведочанства или уверења о стеченом 
образов, уверење о држављанству (оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности за наведена 
кривична дела из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), потврда о радном искуству (односи 
се на наст. пр. наставе - инструктора вожње). Лекарско уве-
рење је потребно када решење о избору постане коначно, пре 
закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу: СТШ „Вожд Карађорђе“ у Лебану, 
Цара Душана 78, 16230 Лебане, телефон: 016/843-205, са наз-
наком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА СКОБАЉИЋ”

Велико Трњане, 16000 Лесковац
тел. 016/242-368

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, др. закони и 10/2019); да има 
завршено основно образовање и васпитање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни форму-
лар на званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију све-
дочанстава о завршеној основној школи; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о нео-
суђиваности. Разговор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Напомена: неблаговемене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одба-
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чене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује се 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавње. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са доказима слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 016/242-368.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-124

Оглас објављен у публикацији “Послови” 29.01.2020. године, за 
радно место: педагог на одређено време, са 50% радног време-
на, ради замене одсутне запослене преко 60 дана, поништава 
се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ” 
16221 Велика Грабовница

тел. 016/3481-602

Спремачица
са непуним радним временом од 70%

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна 
школа у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ “Вук Караџић”; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139. став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
уверење о неосуђиваности; кратка биографија. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима кју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотоко-
пији овереној код јавног бележника, биће одбачене. Овај оглас 
објављује се у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 

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

Чистач просторија
са 70% радног времена

УСЛОВИ: општи услови: утврђени чл. 139.(“сл. гласник рс” 
бр.88/17, 27/18). посебни услови: за радно место спремача про-
писани правилником о организацији и систематизацији посло-
ва и задатака (НК радник, 1. степен стручне спреме, завршена 
основна школа). Пријавни формулар за учешће на конкурсу 
кандидат преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, попуњава га, и заједно са доказима о испуња-
вању услова конкурса подноси на адресу школе, са назнаком 
“За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања овог кон-
курса. Уз пријавни формулар кандидат подноси следеће доказе 
о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из мати-
чне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/ори-
гинал уверења о држављанству (не старије 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 месеци) подноси кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
документа која се оверава код јавног бележника. Неоверене 
фотокопије докумената сматраће се нептпуном документа-
цијом и по истој се неће поступати. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. 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. Бли-
жа обевештења у вези са расписаним конкурсом се могу добити 
лично у секретаријату школе или на телефон: 016/785-234 сва-
ког радног дана од 8 до 12 часова.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И 
ДИЗАЈН ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Наставник обликовања текстила, 
историје костима и обликовања 

одевања
за 70% радног времена

Наставник технологије одеће, 
конструкције и моделовања одеће, 
естетског обликовања и савременог 

одевања
УСЛОВИ: кандидат треба да: има одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена и то: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, све у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти образовања наставника, стручних сард-
ника и помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма на подручју рада култура, уметност и јавно информисање 
(“Сл. гласник РС”, бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19) - за кандидата 
под1; односно Правилником о врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама на подручју рада текстилство (“Сл. гласник РС”, бр. 8/15, 
19/15, 2/17, 7/17 и 9/19) за кандидата под 2; има држављанство 
Републике Србије; 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 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 изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о неосуђиваности надлежне Полицијске 
управе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - све у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Кандидат који није стекао одговарајуће високо 
образовање на српском језику треба да приложи уверење (ори-
гинал или оверену фотокопију) да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Дос-
тављена документација се неће враћати. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су 
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс, и који уђу у ужи избор, врши Национална служба за 
запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих посту-
пака. ОБАВЕЗНО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи 
у року за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ТАСИЋ” 
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/212-701

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закони и 10/19) и то: да 
кандидат поседује одговарајуће образовање - основно образо-
вање (основна школа); да има психичку, физичку и здравстве-

ну 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; држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Потребна документа (оригинал или оверена фото-
копија): уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); доказ о стручној спреми (све-
дочанство о завршеној основној школи); уврење о неосуђива-
ности за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. 
Закона (издаје надлежна ПУ МУП-а, не старије од 6 месеци); 
као и попуњен формулар који се налази на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о 
знању српског језика као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) се прибавља у поступку одлучивања пре закључења 
уговора о раду. Тражена документа достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији, лично, или послати на адресу шко-
ле са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА СИНАДИНОВИЋ” 

16222 Предејане
тел. 016/3406117

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 
10/19), кандидат треба да има образовање стечено на сту-
дијама 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, образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивал високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
уверење о неосуђиваности; кратка биографија. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима кју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотоко-
пији овереној код јавног бележника, биће одбачене. Овај оглас 
објављује се у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ” 

Орашац, 16201 Манојловце
тел. 016/734-334

Наставник математике
са 88,89% радног времена 

УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони и 10/19), кандидат треба да има образовање 
стечено. 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинаре, трансдисциплинарне сту-

Наука и образовање
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дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких наука, 
2) образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 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 три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира 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 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности; доказ о 
познавању српског језика, подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику; кратка биографија. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу школе, у затвореној 
коверти, лично или поштом. Све потребне информације могу 
се добити код секретара школе лично или на телефон: 016/734-
334.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник историје
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): професор историје, дипломирани истори-
чар, професор историје - географије, дипломирани историчар 
- мастер, мастер историчар; лица из претходног става која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије историје; 2. знање српског 
језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
3. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело узимања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утрђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс (пријавни формулар канди-
дати преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и руч-
но га попуњавају) кандидат је обавезан да достави и: оверену 
фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења о дипло-
мирању (уверење не може бити старије од 6 месеци) - канди-
дати који су студије уписали почев од 10.05.2005. године дос-
тављају оверене фотокопије диплома или оверене фотокопије 
уверења о дипломирању не старије од 6 месеци и за основне 
академске (или струковне студије) и за мастер (специјалистич-
ке студије) студије, извод из матичне књиге рођених (не може 
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, не може фотокопија), оригинал уверење надлежног суда 
да није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак (уверење се добија у надлежном суду, уверење није 
основ за утврђивање испуњености услова за заснивање радног 
односа већ је додатни фактор који утице на одлуку о избору), 
оригинал уверење надлежног СУП-а да није осуђиван за горе 
побројана кривична дела, радну биографију, осим за лица која 
први пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове 

конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу психофи-
зичке способности за рад са децом и ученицима у надлежну 
службу за послове запошљавања, а о датуму и времену про-
вере психофизичке способности биће обавештени од стране 
школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Средња економска школа, Трг Јована 
Цвијића 4, 15300 Лозница, са назнаком „Пријава на конкурс“ 
или предати непосредно у канцеларији секретара школе или 
службе рачуноводстава, у периоду од 10.00 до 13.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник српског језика и 
књижевности

са 77% радног времена
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
професор српскохрватског језика са јужнословенским јези-
цима професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; професор срп-
ске књижевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм: Српски језик, Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска 
филозофија, Српски језик и лингвистика, Филологија, модулу: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
компаративна књижевност са теоријом књижевности). Мас-
тер филолог (студијски програм: Српски језик, Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска 
филозофија: Српски језик и лингвистика, Српски језик и књи-
жевност; Филологија, модулу: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност); мастер професор књижевност 
и језика (србиста); мастер професор књижевности и језика - 
компаратиста; лица из претходног става која су стекла акад-
мско звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са компаратистиком; Српска филологија; српски језик и 
књижевност; Србистика; 2. знање српског језика као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. да имају психич-
ку, физичку и здравстевену способност за рад са ученицима; 
4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци као 
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело узимања мита или давања 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, утрђено 
дискриминаторно понашање.

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): дипломирани економист, мастер еко-
номиста, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области економије; 2. знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (знање српског језика); 3. 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да канди-
дати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело узимања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање. Напо-
мена: лица из претходног става која су стекла акадмско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области предмета који се 
уче у школи.

Наставник економске групе 
предмета

са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
бодова у дипломи за она лица која су студије уписала почев 
од 10.09.2005. године): дипломирани економист, мастер еко-
номиста, претходно завршене студије првог степена – основне 
академске студије у области економије; 2. знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (знање српског језика); 3. 
да имају психичку, физичку и здравстевену способност за рад 
са ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеци, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело узимања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утрђено дискриминаторно понашање. Напомена: лица из 
претходног става која су стекла акадмско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области предмета који се уче у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс (пријавни 
формулар кандидати преузимају са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат је обаве-
зан да достави и: оверену фотокопију дипломе или оверену 
фотокопију уверења о дипломирању (уверење не може бити 
старије од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали почев 
од 10.05.2005. године достављају оверене фотокопије диплома 
или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије 
од 6 месеци и за основне академске (или струковне студије) и 
за мастер (специјалистичке студије) студије; извод из матичне 
књиге рођених (не може фотокопија); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, не може фотокопија); оригинал 
уверење надлежног суда да није под истрагом и да се против 
њега не води кривични поступак (уверење се добија у надлеж-
ном суду), оригинал уверење надлежног СУП-а да није осуђи-
ван за горе побројана кривична дела, радну биографију, осим 
за лица која први пут заснивају радни однос. Лица која испуња-
вају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на про-
веру психофизичке способности у надлежну службу за послове 
запошљавања, а о датуму и времену провере психофизичке 
способности биће обавештени од стране школе. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати поштом на 
адресу: Средња економска школа, Трг Јована Цвијића 4, 15300 
Лозница, са назнаком „Пријава на конкурс“ или предати непо-
средно у канцеларији секретара школе или службе рачуновод-
става у периоду од 10.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“
15300 Лозница

Саве Ковачевића 1

Наставник здравствене неге у 
подручју рада Здравство и социјална 

заштита
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјали-
ста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипло-
мирани организатор здравствене неге - мастер; мастер орга-
низатор здравствене неге; мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене основне академске студије у области 
здравства). Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. 
Лице треба да има и доказ о испуњености услова из члана 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), а то је 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено у високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације у подручју рада 
Здравство и социјална заштита

2 извршиоца
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни терапе-
ут; струковни физиотерапеут; струковни радни терапеут; спе-
цијалиста струковни физиотерапеут; специјалиста струковни 
радни терапеут; виши физиотерапеут; специјалиста струковни 
физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице 
ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образов-
ни профил физиотерапеутски техничар. Лице треба да има и 
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доказ о испуњености услова из члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) а то је да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Личне услуге

за 70% норме часова 
УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем и претходно 
завршеном специјализацијом, креатор женских фризура; лице-
са завршеним студијама на вишој школи, са претходно завр-
шеном специјализацијом - креатор женских фризура; односно 
мајсторски испит и радним искуством у струци у трајању од 
најмање пет година; лице са стеченим високим образовањем 
и претходно завршеном специјализацијом - креатор муш-
ких фризура; лице са завршеним студијама на вишој школи, 
са претходно завршеном специјализацијом - креатор мушких 
фризура; креатор мушких фризура; за све образовне профиле 
положен специјалистички испит. Лице треба да има и доказ о 
испуњености услова из члана 142 . Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласни РС“, 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) система образовања и васпитања 
(„Службени гласни РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), а 
то је да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено у високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове из. чл. 139, 
140,142 и 143 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020); 
да испуњавају услове у погледу стручне спреме сходно Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018 и 5/2019), 
Правилнику о врсти и степену образовања, наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада личне услуге (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр 16/2015). Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарсва просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе, а 
избор се врши у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. У поступку одлучивања у избору кандидата, 
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријављени кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе одређену документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверену фотокопију дипломе; доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
доплимирања, 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 европс-
ким системом преноса бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уколи-
ко има (уколико неме дужан је да у року од једне године, а 
највише две године од дана пријема у радни однос стекне ово 
образовање као услов за пологање испита за лиценцу. Ове-
рена фотокопија уверења о држављанству или оригинал (не 
старије од 6 месеци); оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених или оригинал ( не старији од 6 месеци); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са ученицима, који кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду; 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 установе надлежне за изда-
вање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
фотокопија не старији од 6 месеци), да нису осуђивани пра-
воснажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Пријаве се подносе на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 015/882-086.

ОШ “СВЕТИ САВА”
15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1

тел. 015/812-393, 810-150
e-mail: os-lipnickisor@mts.rs

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 27/2018, 10/2019 и 6/2020) а 
кандидати за радно место наставника физичког васпитања и 
наставника биологије морају да имају и одговарајуће образо-
вање у складу са чл.140. став 1 и 2 и чл. 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 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 13/18 и 11/19). Послове настав-
ника физичког васпитања могу обављати лица која су стекла 
следећа звање: професор физичког васпитања; професор 
физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације; професор физичког васпи-
тања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; мас-
тер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физич-
ког васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба даиспуњава услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 27/2018, 10/2019 и 6/2020), а 
кандидати за радно место наставника физичког васпитања и 
наставника биологије морају да имају и одговарајуће образо-
вање у складу са чл.140. став 1 и 2 и чл. 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 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 13/18 и 11/19). Послове наставника 
биологије могу обављати лица која су стекла следећа звања: 
професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог смер заштите животне средине; дипло-
мирани биолог – еколог; дипломирани професор биологије и 
хемије; професор биологије – географије; професор биологије 
– хемије; професор биологије – физике; професор биологије – 
информатике; професор биологије – математике; дипломирани 
професор биологије – мастер; дипломирани биолог – мастер; 
дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломи-
рани професор биологије - географије, мастер; дипломирани 
молекуларни биолог – мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; 
мастер професор биологије и географије; мастер професор 
биологије и хемије; мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије. Кандидати који 
конкуришу за радно место наставника физичког васпитања и 
биологије морају имати и дозволу за рад наставника – лиценцу.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати за радно место чистачице морају да имају 
завршено основно образовање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развој а потребну документацију, заједно са 
пријавним формуларом достављају школи и то: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених ( са хологра-
мом или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању; оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате којима је потребан наведени доказ), лекарско уве-
рење да лице има психичку,физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; извод из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дело примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 

утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од 6 месеци); потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Пријаве са потребном документацијом доста-
вити поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „Конкурс - не отварај” на адресу школе: 
ОШ „Свети Сава”, Маршала Тита 1, 15341 Липнички Шор. Фото-
копије које нису оверене од стране надлежне установе неће 
се узимати у разматрање, као ни неблаговремене и непотпу-
не пријаве. Телефон на који кандидати могу добити додатна 
објашњења је: 015/812-393.

НИШ

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Дефектолог наставник разредне 
наставе

Дефектолог наставник српског 
језика

Дефектолог васпитач у развојној 
групи

2 извршиоца

Дефектолог васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања. 
У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. и 141. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 17/2018 ); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 или 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дикриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику).

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања. 
У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образовање: основно 
образовање и васпитање; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом утврђено дикриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику).

ОСТАЛО: потпуном пријавом за сва радна места сматра се 
пријава која садржи: оригинал или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили мастер академске студије достављају и диплому са 
основних академских студија), односно сведочанство о завр-
шеној основној школи за радно место чистачице; уверење о 
држављанству РС (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом) 
; уверење МУП-а из казнене евиденције (не старије од шест 
месеци) о неосуђиваности кандидата правноснажном пресудом 
за кривично 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 
или злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

Наука и образовање
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саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом утврђено дикри-
минаторно понашање; радну биографију са контакт подацима. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар, 
заједно са потребном документацијом достављају школи. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Разговор са кандида-
тима обавиће се у просторијама школе, с тим што ће кандида-
ти о датуму и времену разговора бити обавештени на адресу, 
односно број контакт телефона који су навели у својим прија-
вама. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способности (не старије 
од шест месеци). Пријавни формилар са потребном документа-
цијом подноси се лично или се шаље на горенаведену адресу, 
у затвореној коверти са назнаком: “Конкурс за пријем у рад-
ни однос за радно место (навести назив радног места)”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
број телефона: 018/263-154.

Дефектолог наставник
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања. 
У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018); има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: ктреба да испуњава услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања. У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 
и 141. Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018); има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико 
је образовање завршено на страном језику).

ОСТАЛО: Потпуном пријавом за сва радна места сматра се 
пријава која садржи: оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завр-
шили мастер академске студије достављају и диплому са основ-
них академских студија), односно диплому о стеченом средњем 
образовању здравствене струке (медицинска сестра-техничар, 
техничар неговатељ); уверење о држављанству РС (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (на про-
писаном обрасцу са холограмом); уверење МУП-а из казнене 
евиденције (не старије од шест месеци ) о неосуђиваности 
кандидата 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 или злостављање мало-
летног 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 човеч-

ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
радну биографију са контакт подацима. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани пријавни формулар, заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 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, применом стан-
дардизованих поступака. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на адресу, односно број 
контакт телефона који су навели у својим пријавама. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности (не старије од шест месе-
ци). Пријавни формилар са потребном документацијом подно-
си се лично или се шаље на горенаведену адресу, у затвореној 
коверти са назнаком: “Конкурс за пријем у радни однос за рад-
но место (навести назив радног места). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 018/263-154.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Васпитач - приправник
УСЛОВИ: кандидат је у обавези да: има одговарајући степен 
и врсту образовања: одговарајуће више образовање-васпи-
тач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, да га одштампају и доставе школи, 
заједно са потребном документацијом у коју спада: оригинал 
или оверена копија дипломе (у њеном недостатку-уверење) 
о стеченом образовању; оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених (венчаних-за удате); оригинал 
или оверена копија уверења о неосуђиваности; оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад,уколико је 
неопходан; потписана биографија кандидата. Лекарско уве-
рење, као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се одбацују. Пријаве са документацијом слати на горенаведену 
адресу или предати непосредно овлашћеном раднику школе. 

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат мора да има: одговарајући степен и врсту 
образовања: основно образовање - завршена основна школа; 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, да га одштампају и доставе школи, 
заједно са потребном документацијом, у коју спада: оригинал 
или оверена копија дипломе (у њеном недостатку-уверење) 
о стеченом образовању; оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених (венчаних-за удате); оригинал 
или оверена копија уверења о неосуђиваности; оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно васпитни рад, уколико је 
неопходан; потписана биографија кандидата. Лекарско уве-
рење, као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се одбацују. Пријаве са документацијом слати на горенаведену 
адресу или предати непосредно овлашћеном раднику школе. 

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник биологије и екологије и 
заштите животне средине
за 13 часова недељне норме

Наставник прве помоћи

Наставник дерматологије

Наставник здравствене неге

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз пријавни 
формулар достављају следећу документацију, у оригиналу или 
овереним фотокопијама: доказ о испуњавању услова у погледу 
одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл.140. 
и 142. Закона о основама система образовања и васпитања и 
стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама (“Сл.гласник - Просветни гласник РС”, 
8/2015 И 21/2015); извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности 
у смислу тачке 3) Услова. Доказ из тачке 2) Услова-лекарско 
уверење прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након добијених резултата извршене психолошке 
процене, Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору. Коначно Решење о избору кандида-
та оглашава се на званичној интернет страници Министарства. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-224

Секретар установе
Опис радног места: секретар установе обавља следеће посло-
ве: стара се о законитом раду установе, указује директору и 
органу управљања на неправилности у раду установе; обавља 
управне послове у установи; израђује опште и појединачне 
правне акте установе; обавља правне и друге послове за потре-
бе установе; израђује уговоре које закључује установа; правне 
послове у вези са статусним променама у установи; правне 
послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; правне 
послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијс-
ком службом установе; пружа стручну помоћ у вези са избо-
ром органа управљања у установи; пружа стручну подршку и 
координира рад комисије за избор директора установе; прати 
прописе и о томе информише запослене; друге правне послове 
по налогу директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуња-
ва услове предвиђене чл. 132, 139, 140. став 1. Закона о осно-
вама система и образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
односно да: поседује одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140. ст. 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 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; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
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прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родос-
кврнуће, за кривична дела 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 (доказ не старији од 6 месеци); 
да има држављанство Републике Србије (доказ не старији од 
6 месеци); да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад – потврда факултета да је наставу на 
студијама слушао на српском језику (доказ достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику); звод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију). Лице запослено на месту 
секретара мора да има дозволу за рад секретара (лиценца за 
секретара), а у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Секретар је дужан да у року од две године 
од дана заснивања радног односа положи испит за секретара. 
Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року 
од две године од дана заснивања радног односа, престаје рад-
ни однос. Секретар који има положен стручни испит за секре-
тара, правосудни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сматра се да има 
лиценцу за секретара. Докази о испуњености услова конкур-
са из става 1. тачка 1), 3), 4), 5) и 6) саставни су део прија-
ве за конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (доказ не старији од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију доказа да није осуђивано 
правноснажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оргинал или оверена фото-
копија уверења полицијске управе Министарства унутрашних 
послова и надлежног суда, не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију дозволе за рад лиценцу за секретара, 
уколико кандидат има положен испит за секретара школе или 
оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном право-
судном испиту или оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту за запослене у органима државне 
управе или оригинал или оверену фотокопију доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима са 
високом стручном спремом; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фотокопију) и радну био-
графију. Пријава кандидата који није положио стручни испит за 
секретара неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену 
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 објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс 
за пријем у радни однос на радно место секретара установе”. 
Контакт телефони: 018/804-224 и 018/804-832. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматрати.

Чистачица
3 извршиоца

Опис радног места: одржава хигијену у школским просторијама 
и школском дворишту; одржава зеленило у школи и школском 
дворишту, у сарадњи с домаром и ученицима; води рачуна о 
школској имовини; обавља курирске послове; обавља послове 
у вези са организовањем школских свечаности; чисти снег и 
лед око школске зграде, у сарадњи са домаром; дежура према 
распореду који сачињава директор школе; звоњењем оглаша-
вају почетак или завршетак наставе уколико то није на други 
начин регулисано; пријављује странке директору и не доз-
вољава страним лицима да се без потребе задржавају у згради; 
врши набавку по налогу директора; обавља и друге послове по 
налогу или решењу директора, а у складу са Законом и под-
законским актима, уговором о раду и општим актима школе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуња-
ва услове предвиђене чл. 139. Закона о основама система и 
образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно да: 
поседује одговарајуће образовање - има први степен струч-

не спреме, односно завршену основну школу; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказ не старији од 6 месеци); да има држављанство 
Републике Србије (доказ не старији од 6 месеци); да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику); Извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију). 
Докази о испуњености услова конкурса из става 1. тачка 1), 3), 
4), 5) и 6) саставни су део пријаве за конкурс, а доказ из става 
1. тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом првом степену стручне спре-
ме, односно завршену основну школу, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (доказ не старији од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа да није 
осуђивано правноснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оргинал 
или оверена фотокопија уверења полицијске управе Минис-
тарства унутрашних послова и надлежног суда не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију); радну биографију. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену 
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 објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс 
за пријем у радни однос на радно место чистачице”. Контакт 
телефони: 018/804-224 и 804-832. Непотпуна и неблаговреме-
на документација неће се разматрати.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18225 Катун

тел. 018/618-180

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за разредну наставу, члан 2. став 1. 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): 
професор разредне наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидат треба да испуњава опште услове прописане законом за 
заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139. и чланом 140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (,,Сл. гласникРС”, бр. 88/17, 27/18-др закони, 
10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог закона: обавезно 
образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (доказ – уверење надлежне установе). Обра-
зовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и струч-
ни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; диплома о стручној спреми стеченој 
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, односне групе предмета; студије другог 
степена из области педагошког наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 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. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 

да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року 
од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотоко-
пију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотоко-
пију; доказ о познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду). Уверења не старија од 6 месеци. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу. Телефон за контакт: 
018/618-180.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Конкурс објављен 19.02.2020. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика

тел. 018/610-400

Наставник математике
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет математика - члан 3. став 1. тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 1/16, 1/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19): професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и прим-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; професор матема-
тике 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 математичар; мастер професор матема-
тике; мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и мате-
матике; мастер професор информатике и математике; дипло-
мирани професор математике-мастер; дипломирани матема-
тичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије); дипломирани мате-
матичар-професор математике; дипломирани математичар-те-
оријска математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије-ма-
тематике; професор географије-математике; професор физи-
ке - математике; професор биологије-математике; професор 
математике-теоријско усмерење; професор математике-те-
оријски смер; дипломирани математичар и информатичар; 
дипломирани математичар-механичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипл. мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области матема-
тике или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и инфор-
матике. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/17, 
27/18-др закони , 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. 
став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140. 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
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методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова) доказ – уве-
рење надлежне установе. 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. Диплома о 
стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, 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 студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је досту-
пан у делу: „Ново на сајту”, на адреси:: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о 
броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење 
о неосуђиваности 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 или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на иречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не 
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу.

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за разредну наставу, члан 2. став 1. 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): 
професор разредне наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; мастер учитељ;дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидат треба да испуњава опште услове прописане законом за 
заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139. и чланом 140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др закони, 
10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог закона: 
обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова) доказ – уверење надлежне устано-
ве. 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. Диплома о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 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 студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, 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. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, 
на адреси:: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (дос-
тавља у року од једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен 
препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених,оверен 
препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 злос-
тављање 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 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења не старија од 6 месеци. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе - 
наставник биологије

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чл. 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. ст. 1. и 2, 142. ст. 
1. и 4. Закона и услове из Правилника и то: да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима којима су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник 
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). 
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 претходног става; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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 поро-
дици, одузимање 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 пра-
вом, 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 остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 
3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Образовање: про-
фесор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипло-
мирани биолог-смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог еколог, дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије-географије, професор биологије-хемије, 

професор биологије-физике, професор биологије-информати-
ке, професор биологије-математике, дипломирани професор 
биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани 
професор биологије-хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије-географије, мастер, дипломирани молекуларни био-
лог- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор биологије и хемије, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса 
који је променио презиме, односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не ста-
рији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за 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 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 (оригинал не старији од 30 дана); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, а за лица којима још није издата диплома, оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно овере-
ну фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију 
потврде одговарајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник 
конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сма-
тра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по 
конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после заснивања рад-
ног односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1. тачке 1) - 5) Закона и услове из члана 35. 
и 56. Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Краљ Петар I” Ниш Измене Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 
1556/2018-01 од 30. 10. 2018. године и дел. бр. 610-1682/2019-
01 од 08. 10. 2019. године) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: средње образовање (IV или III степен стручне 
спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
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ра 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 кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о рада. Образовање: средње образовање машинске, елек-
тро, грађевинске, ватрогасне, водоинсталатерске, столарске, 
молерске и зидарске струке. По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме, односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
средњем образовању. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узе-
ти у разматрање.

Чистач
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1. тачке 1) - 5) Закона и услове из члана 
36. и 57. Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Краљ Петар I” Ниш са Изменама Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Краљ Петар I” Ниш 
(дел. бр. 1556/2018-01 од 30. 10. 2018. године и дел. бр. 610-
1682/2019-01 од 08. 10. 2019. године) и то: да је стекао одгова-
рајуће образовање: основно образовање (први степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме, односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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 (оригинал не старији од 30 дана); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе-доказа о стеченом 
основном образовању. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичној, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узе-
ти у разматрање.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, 
поред општих услова прописаних чл. 24-29. Закона о раду („Сл. 
гл. РС”, број 24/05...95/18 – аутентично тумачење), испуњава 
и посебне услове прописане члановима 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 
88/2017...6/2020), односно члановима 17. и 20. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домано-
вић” у Нишу, и то ако: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме оставрује образовно-васпитни рад. 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 који се тичу образовања кандидата, чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је следеће: Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
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 педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 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. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012...11/2019) у члану 2 став 1. пропи-
сани су степен и врста образовања које кандидати морају да 
поседују на следећи начин: „Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у разредној настави може да изводи: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 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 наведених прописаних услова, и 
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили студије другог степена 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 неос-

уђиваности (не старије од шест месеци); личну биографију са 
основним подацима о кандидату (CV). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт 
телефон, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 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 психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандаризованих поступака. Одлуку о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје Домановић” 
у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену разгово-
ра бити обавештени на адресу, односно број контакт телефо-
на који су навели у својим пријавама. Пријаве са доказима о 
испуњености услова предати непосредно у секретаријату шко-
ле или послати на горенаведену адресу. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос наставника разредне наставе”. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће одбачене закључком 
конкурсне комисије.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, 
поред општих услова прописаних чл. 24-29. Закона о раду („Сл. 
гл. РС” број 24/05...95/18 – аутентично тумачење), испуњава 
и посебне услове прописане члановимам 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 
88/2017...6/2020), односно члановима 17. и 20. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домано-
вић” у Нишу, и то ако: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме оставрује образовно-васпитни рад. 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 који се тичу образовања кандидата, чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је следеће: Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
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 педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 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. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012...11/2019) у члану 2 став 1. пропи-
сани су степен и врста образовања које кандидати морају да 
поседују на следећи начин: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у разредној настави може да изводи: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.” Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 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 наведених прописаних услова, и 
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили студије другог степена достављају и дипло-

Наука и образовање
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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 неос-
уђиваности (не старије од шест месеци); личну биографију са 
основним подацима о кандидату (CV). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт 
телефон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 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 психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандаризованих поступака. Одлуку о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје Домановић” 
у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену разгово-
ра бити обавештени на адресу, односно број контакт телефо-
на који су навели у својим пријавама. Пријаве са доказима о 
испуњености услова предати непосредно у секретаријату шко-
ле или послати на горенаведену адресу. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос наставника разредне наставе. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 
27/18) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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); 
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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да познаје језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати 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 конкурсна документација 
се не враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19) 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); доказ о образовању из психо-
лошких, 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: потврда 
високошколске установе о броју бодова или доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Проверу психофизичке способности кан-
дидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-

мено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и 
који уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење 
о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. 

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Рутевцу

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 
27/18) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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); 
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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да познаје језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати 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 конкурсна документација 
се не враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 10/19) 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); доказ о образовању из психо-
лошких, 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: потврда 
високошколске установе о броју бодова или доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Проверу психофизичке способности кан-
дидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и 
који уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење 
о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. 

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 
27/18) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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); 
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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да познаје језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати 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 конкурсна документација 

се не враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл. гласник РС, 88/17, 27/18, 10/19) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 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: потврда високош-
колске установе о броју бодова или доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Проверу психофизичке способности кан-
дидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и 
који уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење 
о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду.

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у 

Брадарцу
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - основно образо-
вање; 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 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 добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да познаје језик на 
коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези 
да доставе само они кандидати 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 конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаву слати на горенаведену адресу. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријав-
ни 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; оверену фотокопију сведочанстава о завршеном основ-
ном образовању; уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
школске установе. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Проверу психофизичке способности кан-
дидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и 
који уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Уверење 
о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду.

Наука и образовање
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ОШ “ЋЕЛЕ-КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Чистач
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1. тачке 1) - 5) Закона и услове из члана 33. 
и 53. Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Ћеле-кула” Ниш (дел. бр. 610-260/1-2019-01 
од 15.08.2019. године) и то: да је стекао одговарајуће обра-
зовање: основно образовање (први степен стручне спреме, 
односно завршена основна школа); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 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 српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба 
да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (само учесник конкурса који је променио прези-
ме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); ове-
рену фотокопију дипломе - доказа о стеченом одговарајућем 
образовању. Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. Услови: основно 
образовање (први степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа). Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени 
у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају при-
родни женски и мушки род лица на која се односе.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник математике
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за предмет математика, члан 3. став 1. тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (,,Сл. гласникРС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19): професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и прим-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информаике-математике; дипломирани 
математичар астроном; дипломирани математичар-примењена 
математика; дипломирани математичар-математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер професор матема-

тике; мастер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и мате-
матике; мастер професор информатике и математике; дипло-
мирани професор математике-мастер; дипломирани матема-
тичар-мастер; дипломиран инжењер математике-мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије); дилломирани мате-
матичар-професор математике; дипломирани математичар-те-
оријска математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор хемије-ма-
тематике; професор географије-математике; професор физи-
ке - математике; професор биологије-математике; професор 
математике-теоријско усмерење; професор математике-те-
оријски смер; дипломирани математичар и информатичар; 
дипломирани математичар-механичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипл. мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области матема-
тике или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и инфор-
матике. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог 
закона: обавезно образовање лица из члана 140. овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова, доказ – уверење надлеж-
не установе. 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. Диплому о стручној 
спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 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 студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, 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. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (дос-
тавља у року од једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и 
то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); уверење о неосуђиваности 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 или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима,доставља се пре закључења уговора 
о раду). Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. 

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за разредну наставу, члан 2. став 1. 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): 
професор разредне наставе; професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 

професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кан-
дидат треба да испуњава опште услове прописане законом за 
заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139. и чланом 140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (,,Сл. гласникРС”, бр. 88/17, 27/18-др закони, 
10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог закона: оба-
везно образовање лица из члана 140. овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова-доказ уверење надлежне установе. Обра-
зовање 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. Диплома о стручној спреми стеченој: 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, односне групе предмета; студије 
другог степена из области педагошког наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 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. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (дос-
тавља у року од једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу) и 
то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); уверење о неосуђиваности 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 или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења угово-
ра о раду). Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Секретар установе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26. 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуња-
ва услове предвиђене чл. 132., 139., 140. став 1. Закона о осно-
вама система и образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
односно да: поседује одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140. ст. 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 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; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад-потврда факултета да 
је наставу на студијама слушао на српском језику (доказ дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); уверење о неосуђиваности за кри-
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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 злос-
тављање 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 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Лице запослено на месту секрета-
ра мора да има дозволу за рад секретара (лиценца за секрета-
ра), а у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања. Секретар је дужан да у року од две године од дана 
заснивања радног односа положи испит за секретара. Секрета-
ру који не положи испит за лиценцу за секретара у року од две 
године од дана заснивања радног односа престаје радни однос. 
Секретар који има положен стручни испит за секретара, пра-
восудни или стручни испит за запослене у органима државне 
управе или државни стручни испит, сматра се да има лицен-
цу за секретара. Пријава кандидата који није положио стручни 
испит за секретара неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка. Уверења, не старија од 6 месеци. Уз 
пријаву се прилаже и краћа радна биографија. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, у затво-
реној коверти са назнаком: Пријава на конкурс за радно место 
Секретар установе-не отварати!

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: да 
имају одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме: гим-
назија, електро, машинска, столарска или водоинсталатерска 
струка; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном 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 или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ове-
рен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику); уверење о неосуђиваности 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 или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уверења не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: да 
имају одговарајуће образовање: III степен стручне спреме: 
електро, машинска, столарска или водоинсталатерска струка; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-

цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ове-
рен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику); уверење о неосуђиваности 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 или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења угово-
ра о раду). Уверења не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију/
сведочанства о завршеном основном образовању; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); уверење о неосуђиваности 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 злос-
тављање 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 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења не старија од 6 месеци. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА 
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

Наставник немачког језика
за 18 часова недељне наставне норме

2 извршиоца
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности 
и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немачки језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност); мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). У радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима прописаним чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања и 
и Уредбом о каталогу радних места у јавном службама и другим 
организацијама у јавним сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 и 
43/18), и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

има држављанство Републике Србије; 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. Поред општих услова пропи-
саних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има 
стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања: на сту-
дијама 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 педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 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. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабра-
ни 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 коми-
сија након добијања резултата психолошке процене кандидата, 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпу-
не, 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. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандида-
та, извод из књиге рођених оригинал/оверена копија дипломе, 
оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности из Суда и Муп-а, као 
и други прилози којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на 
горенаведену адресу.

НОВИ ПАЗАР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ТУТИН

36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Оглас објављен у Публикацији “Послови” 26.02.2020. године 
исправља се у делу УСЛОВИ тако што треба да стоји: Поред 
општих услова за заснивање радног односа кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чланом 139. до 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији. Потребна документација: 1) да има 
одговарајуће образовање, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) потврда да 
лице није осуђивано правоснажном 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) уверење 
о држављанству Републике Србије, 5) зна српски језик, ако 
се образовно васпитни рад оставарује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1. члана 139. лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става1. 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 и 5 овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из члана 1 тачка 2 овог 
члана прибавља се по закључењу уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, који заједно са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 (осам) дана од дана објављивања исправке 
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”, на адресу: Гимназија Тутин, 36320 Тутин, 7. јула 18. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8 
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. У осталом делу конкурс 
остаје непромењен.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Професор енглеског језика
са 88,88% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана.
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из 
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у 
складу са чл., 140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна босан-
ски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. Потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основ-
на школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана 
од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секре-
таријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт 
телефон 020/811-180.

НОВИ СА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог б2

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр.88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. 
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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих 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 студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биогра-
фију или CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију, или 
трајни са холограмом); уверење о држављанству (не старије 

од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са 
холограмом); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а - 
уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду); доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, Краља Петра 
Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 
021/6041-472.

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и19/2018) и то: сви 
смерови осим енергетских; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело 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 против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 пре-
нос бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандида-
ти уз попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја - http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биогра-
фију или CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију, или 
трајни са холограмом); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, или трајни са 
холограмом); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3. 
ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика, 
као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(доставља се само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику). Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа „9. мај”, Краља 
Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 
021/6041-472.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи 
“9. мај” из Бачке Паланке и то: да имају одговарајуће образо-
вање - четврти степен стручне спреме, стечен након заврше-
не средње економске школе или гимназије или средње школе 
правно-економског смера; 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и за кривично дело 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију, или трајни са холограмом); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1. 
тачка 3. ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа 
„9. мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/6041-472.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020), и то 
диплому основне школе; 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци оригинал 
или оверену фотокопију, или трајни са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци оригинал или оверену 
фотокопију, или трајни са холограмом); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије од 6 
месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа 
„9. мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/6041-472.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр.88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020), и диплома 
основне школе; 2. има психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици , одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
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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 
дискриминаторско понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци оригинал 
или оверену фотокопију, или трајни са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци оригинал или оверену 
фотокопију, или трајни са холограмом); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије од 6 
месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа 
„9. мај”, Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка или доне-
ти лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 021/6041-472.

Наставник практичне наставе - 
машинство

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр.88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство 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-исп. и 9/2019); 2. има психичку физич-
ку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици , 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду 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 лиценцу, сматра 
се да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs достављају: кратку биографију или CV; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци ори-
гинал или оверену фотокопију, или трајни са холограмом); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци оригинал или 
оверену фотокопију или трајни са холограмом); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1. тачка 3. ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика, као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, (доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 
Техничка школа „9. мај”, Краља Петра Првог бр. 2, 21400 Бачка 
Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон бр: 021/6041-472.

ОСНОВНА ШКОЛА “22. АВГУСТ”
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора основне школе може 
да се пријави кандидат који испуњава услове прописане чла-
новима 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 108/2015) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије по пропису који је уређивао 
високо образовање почев од 10. септембра 2005 године) или 
основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника или стручног сарадника у основној школи 
(члан 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања); да поседује дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да је прошао обуку и 
има положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од ступања на дужност); најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
после стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање што оне-
могућава рад у образовању и да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. 
истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима васпитања и обра-
зовањаа, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс приложи следеће доказе: 1) 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 2) оригинал или оверен препис/фотокопију доз-
воле за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 3) 
оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора (пријава која не садржи ово уверење се 
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити дужан 
да у законском року положи испит за директора), 4) оригинал 
или оверен препис /фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), 5) оригинал или оверен 
препис/фотокопију уверења надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци), 6) оригинал 
или оверен препис/фотокопију уверења привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци), 7) оригинал или оверен пре-
пис/фотокопију уверења да кандидат није правоснажно осуђен 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања ( не старије од 6 месеци), 8) оригинал 
потврда о радном искуству – најмање 8 година на пословима 
образовања после одговарајућег образовања, (потврду издаје 
тренутни послодавац на основу увида у радну књижицу или 
доставити оверену копију радне књижице ако кандидат није 
у радном односу), 9) оригинал или оверен препис/фотокопију 
уверења о знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику), 10) оригинал или ове-
рен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених на 
новом обрасцу, 11) фотокопију личне карте или очитана лична 
карта, 12) оригинал посебног лекарског уверења (не старије 
од 6 месеци) да је кандидат психички, физички и здравствено 
способан да ради са децом и ученицима (доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду). Поред наве-
деног, кандидат треба да достави краћу биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе, као и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уко-
лико постоји) и доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе. 
Комисија за избор директора ће обавити интервју са пријавље-

ним кандидатима, који испуњавају услове конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Неоверене фотокопије се неће узимати у разматрање. Решење 
о именовању директора биће достављено свим учесницима 
конкурса, у законом предвиђеном року. Пријаве се достављају 
у року од (петнаест) 15 дана од дана објављивања конкурса 
непосредно у секретаријату школе и поштом на адресу: ОШ 
„22. август”, Буковац, Трг жртава геноцида 1, 21209 Буковац, 
са назнаком „Конкурс за директора школе”. Кандидат који се 
пријављује на радно место директора школе попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани пријав-
ни формулар приложити уз тражену документацију. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
контакт телефон 021/826-020.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане 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 образовање: 1) завршена најмање основ-
на школа; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном 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 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 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 кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, са кратком биографијом, приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности - 
уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уве-
рење из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из Основног 
и Вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела за која 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 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 ученицима 
(лекарско уверење дсотавља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). 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 иза-
брани 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 запошљавање применом стандардизова-
них поступака, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проценеза рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Напо-
мена: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „22. август” Буковац, Трг жртава геноцида 1, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 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 15 часова, лично или путем телефона: 
021/826-020.

Наставник предметне наставе - 
наставник историје
са 65% радне норме

Наставник предметне наставе - 
наставник биологије

са 70% радне норме

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 
139., 140. и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („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 - Про-
светни 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 образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање 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 децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата 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. Уз 
попуњен пријавни формулар, са кратком биографијом, прило-
жити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); ори-
гинал 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 месе-
ци); уверење из Основног и Вишег суда да против кандидата 
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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 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 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани 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 запошљавање применом стандардизова-
них поступака, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Напо-
мена: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве без потребне документације, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „22. август”, Буковац, Трг жртава геноцида 1, 
21209 Буковац, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, 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 8.00 до 15.00 часова, 
лично или путем телефона 021/826-020.

ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
21460 Врбас, V пролетерске бригаде 1-3

Наставник предметне наставе - 
музичка култура

са 75% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања прописаног 
чл. 140, 141 и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др закон, 
10/2019), чланом 3. став 1 тачка 1а) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи ( “Сл.гласник РС-просветни гласник, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018 и 

11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора 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 против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, не старије од шест месеци-ориги-
нал или оверена копија); извод из МК рођених (оригинал или 
оверена копија), оверен препис/фотокопију дипломе/сведо-
чанства о стеченом образовању; доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); доказ (оригинал или оверена копија) о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 европсим системом пре-
носа бодова или оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, 
не старије од шест месеци-оригинал или оверена копија; прија-
ва се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се 
налази на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; обавезно назначити адресу и 
број телефона; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности коју врши надлежна 
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити накнадно 
обавештени. Пријаве треба послати на адресу: Основна шко-
ла “20. октобар”, V пролетерске бригаде 1-3, 21460 Врбас, са 
назнаком “Пријава за конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, телефон: 021/700-250, од 
08.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

ГАЈДОБРА – НОВА ГАЈДОБРА
21432 Гајдобра, Невесињска 2

Домар
УСЛОВИ: кандидат за радно место домар треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање: средње 
образовање у трајању од три године или средње образовање 
у трајању од четири године било које врсте; положен струч-
ни испит за рад са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници). 2. има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Уз пријаву на конкурс 
одштампану са званичног сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја кандидати треба да доставе: оверен пре-
пис /фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о некажњавању из МУП-а, не 
старије од 6 месеци; кратку биографију или CV. Докази о здрав-
ственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат 
које одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: ОШ ”Алекса 
Шантић”, Невесињска 2, 21432 Гајдобра. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за радно место чистачице треба да испуња-
ва услове из члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање: 
основно 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 изрече-
на 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс одштампану са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја кандидати треба да доставе: оверен препис /фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од 
6 месеци; кратку биографију или CV. Докази о здравственој, 
психичкој и физичкој способности прибављају се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат које 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу: ОШ ”Алекса Шантић”, 
Невесињска 2, 21432 Гајдобра. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ШОСО “БРАТСТВО”
21220 Бечеј, Доситејева 11

Дефектолог наставник
на српском наставном језику

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање - прописано одред-
бама 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, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 17/2018); 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 кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1), 4) и 
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља установа. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да у облику оригинала, 
или код јавног бележника оверене фотокопије, поднесе дока-
зе о испуњењу услова из предметног конкурса. Знање српског 
језика се доказује дипломом, односно сведочанством да је кан-
дидат  стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, или је положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Послови радног места врше 
се на територији општине Бечеј. Лице овлашћено за контакт 
је Бошко Радулашки, секретар школе, на број (021) 69-16-363. 
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 прија-
ве кандидата подносе се на прописаном обрасцу Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у затвореним коверта-
ма са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос” у року од 15 
(петнаест) дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”, на адресу: ШОСО “Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-
матрање.

Наставник предметне наставе за 
пољопривредну групу предмета

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање - прописано одредба-
ма члана 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/16), 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
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кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и мађарски језик. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености 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. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да у облику оригинала, или код јавног бележни-
ка оверене фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова из 
предметног конкурса. Знање српског језика се доказује дипло-
мом, односно сведочанством да је кандидат  стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Знање мађарског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат  стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Послови радног места врше се на територији општи-
не Бечеј. Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, 
секретар школе, на број (021) 69-16-363. 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 Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у затвореним ковертама са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос” у року од 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ШОСО 
“Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева 11. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Наставник руског језика
за 89% радног времена 

Наставник српског језика
за 78% радног времена 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС, број 88/2017 и 27/2018- др. закон и 10/2019) као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019). Члан 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у 
установи може бити примљено лице под условима прописаним 
законом и то: ако има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе против кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;држављанство Републике Србије;знање српског језика 
(језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампани формулар установи доставља: 1. потписану био-
графију кандидата; 2. оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 4. оригинал или 
оверенуфотокопију уверења о неосуђиваности из МУП - а; 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења да против кандида-
та није покренут кривични поступак, нити покренута истрага из 
суда; 6. доказ о знању српског језика, односно језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику). У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија врши избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку проверу способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Лекарско уве-
рење као доказ доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњењу услова подно-
се се на адресу: Основна школа „Милош Црњански” Трг Светог 
Саве 4, 21230 Жабаљ, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон 021/831-377.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МЛАДОСТ”

Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Кувар/посластичар
УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност 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 родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство Репу-
блике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће средње 
образовање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. На сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја постављен је форму-
лар који се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан 
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандида-
ти треба да приложе: 1. доказ о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); 2. доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); 3. оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана конкурсна 
комисија коју именује директор. 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 иза-
брани 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Ближе информације могу се добити код секретара установе на 
телефон 60-40-656.

Руководилац послова у 
угоститељству

УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: високо образо-
вање на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.9.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.9.2005. године; знање рада на рачунару; најмање 
две године радног искуства. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. На 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
постављен је формулар који се попуњава приликом прија-
ве. Формулар је доступан на адреси http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве пристиг-
ле електронском поштом неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: 1. доказ о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из Казне-
не евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); 3. оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4. потвр-
да о радном искуству (од претходних послодаваца). Конкурс 
спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. 
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 психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон 60-40-656.

Сервирка
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснаж-
ном 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: средње образо-
вање, изузетно основно образовање и најмање три године рад-
ног искуства. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. На сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја постављен је форму-
лар који се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан 
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом 
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидати треба да приложе: 1. доказ о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); 2. 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству); 3. оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; 4. кандидати без средњег образо-
вања потврду о радном искуству од претходних послодаваца. 
Конкурс спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује 
директор. 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 психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 60-40-656.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност 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 родосквр-
нуће, 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 3. држављанство Републике 
Србије; 4. познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће средње 
образовање, у складу са посебним законом. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. На сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја постављен је формулар који се попуњава приликом 
пријаве. Формулар је доступан на адреси http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: 1. доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из казне-
не евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); 3. оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс 
спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. 
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 психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
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решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 60-40-656.

Васпитач
УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. На сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја постављен је формулар који се попуњава приликом 
пријаве. Формулар је доступан на адреси http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: 1. доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из Казне-
не евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); 3. оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс 
спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. 
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 психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 60-40-656.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност 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 родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образо-
вања, кандидат треба да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или одговарајуће више образовање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја постављен је формулар који се попуњава приликом 
пријаве. Формулар је доступан на адреси http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: 1. доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (из Казне-
не евиденције МУП-а); 2. доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); 3. оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс 
спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. 
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 психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве 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 разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се 
добити код секретара установе на телефон: 60-40-656.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
21238 Чуруг, Трг слободе 4

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника физичког васпи-
тања треба да испуњава услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 1) да има одго-
варајуће образовање (завршене основне студије у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или завршене студије 
другог степена-мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности у 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тач.1), 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс и достављају се на адресу школе поштом 
или лично, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности у других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак; краћу биогра-
фију. Потребну документацију кандидати достављају у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
при Националној служби за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе 
секретаријату ОШ “Ђура Јакшић” Чуруг, Трг слободе 4, 21238 
Чуруг лично, или се шаљу поштом са повратницом, уз назнаку 
“За конкурс - наставник физичког васпитања”. За сва питања 
обратити се секретаријату школе на 065/823-16-72. 

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника математике тре-
ба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: 1) да има одговарајуће 
образовање (завршене основне студије у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или завршене студије другог 
степена-мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности у других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тач.1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс 
и достављају се на адресу школе поштом или лично, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности у других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак; краћу биографију. Потребну 
документацију кандидати достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” при Нацио-
налној служби за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе секретарија-
ту ОШ “Ђура Јакшић” Чуруг, Трг слободе бр. 4, 21238 Чуруг 
лично, или се шаљу поштом са повратницом, уз назнаку “За 
конкурс-наставник математике”. За сва питања обратити се 
секретаријату школе на 065/823-16-72. 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ”
21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Наставник предметне наставе - 
српски језик

са 94,44% радног времена 
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: канди-
дат за радно место наставник предметне наставе –српски језик 
треба да испуњава услове из члана 139.Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања за радно место наставника, 
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, 
или основне студије у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године)  и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18,11/2019). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова,од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи,у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 2. уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), 4. доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику), 5. доказ 
о неосуђиваноси за кривична дела из чл. 139.став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци),кратку био-
графију. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
доступан на званичној инетрнет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и са одштампаним фор-
муларом достављају горе наведену документацију. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и испуњавају услове 
конкурса упућује се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши НСЗ применом стандардизова-
них поступака о цему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у својим пријавама. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијим достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање 
,,Послови” на адресу Основне школе “Вук Караџић”21465 Бач-
ко Добро Поље, Маршала Тита 85, са назнаком ,,За конкурс 
за наставника српског језика”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као ни фото-
копије документа која нису оверена од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Ближа обавештења могу се добити код секретара школе 
од 9.00 до 13.00 часова, на телефон: 021/724-029.

Чистачица
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани су чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закон, 

Наука и образовање 
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10/2019 и 6/2020) и то: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вич - 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 против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова: кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом 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 Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем образо-
вању - основно образовање(I степен стручне спреме) у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ,,Вук Караџић”(оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако 
диплома није издата); 3. уверење о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора 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 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (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); 6) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад,краћу био-
графију. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос сходно члану 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије документа која 
нису оверена од стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе). Разговор са кандида-
тима биће обављен у службеним просторијама Основне школе 
„Вук Караџић” Маршала Тита 85. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом послати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Маршала Тита 85, 
21465 Бачко Добро Поље, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ ,,Послови”. Пријаве се под-
носе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место чистачица”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе у периоду од 8.00 
до 13.00 часова, на телефон: 021/724-029.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1

Наставник енглеског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос прописане чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 
27/2018-др закони, 10/2019, 27/2018-др закони и 6/2020) за 
заснивање радног односа: 1. да има одговарајући степен стру-
чне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп., 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и то: (1) професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; (2) мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), (3) 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет односно профил Енглески језик и књи-
жевност) (4) мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); 2. да није осуђиван прав-
носнажном 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 малолетног лица или родос-
крвуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање. 3. да је држављанин Републике 
Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар 
који попуњава на званичној интернет сраници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти при-
лаже са документацијом; биографију; диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених- 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
- оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове 
за оглашено радно место упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни. Пријаве доставити лично у секретаријату школе (од 7 до 14 
часова) или слати препорученом пошиљком на адресу школе: 
Улица браће Тан 1, 21220 Бечеј са назнаком „за конкурс”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Ближе информације на тел. 021/6915-353

ОШ “СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); да је врста стручне 
спреме наставника математике у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18 и 11/19); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима (уверење надлежне установе 
тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења 
уговора); психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима на захтев школе извршиће Национална служба за 
запошљавање; поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. биографију; 
3. оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; 4. оригинал уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране наде-
лежног органа МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); 6. извод из МКР; 7. 
фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању српског језика 
подноси само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Пријаве слати на адресу школе: Трг братства јединства 
22, Бачка Паланка, са назнаком за који конкурс се пријава под-
носи. Ближе информације о конкурсу могу да се добију код 
секретара школе и преко броја телефона: 021/6045-893.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњава услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова ОШ ”Свети Сава” Бачка Паланка и то: 
да има одговарајуће образовање, средње образовање: четврти 
степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (уверење надлеж-
не установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре 
закључења уговора); да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. биографију; 3. оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; 4. оригинал уверење из казнене евиденције о 

неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа 
МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. уверење о држављанству 
РС(не старије од 6 месеци); 6. извод из МКР 7.фотокопију личне 
карте; доказ о познавању српског језика подноси само канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Пријаве слати 
на адресу школе: Трг братства једниства 22, Бачка Паланка, 
са назнаком “За конкурс за референта за правне, кадровске и 
административне и послове”. Ближе информације о конкурсу 
могу да се добију код секретара школе и преко броја телефона: 
021/6045-893.

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

Наставник гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипло-
мирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста; 
мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. 
Образовно васпитни рад у школи се остварује на српском 
језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 139. и 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу са 
чл.2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 8/13, 2/17,9/19 и 1/20), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђивано 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 родос-
крвнуће, 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има горе наведено образовање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају у 
оригиналу или овереном препису/фотокопији од стране јавног 
бележника следећу документацију: биографију (CV); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од надлеж-
ног органа МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о стеченом 
образовању (уверење о стеченом одговарајућем образовању 
односно диплому са додатком дипломи за основне и мастер 
студије); доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење (или оверену 
фотокопију индекса) да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања); доказ 
о знању српског језика подноси кандидат који средње, више 
или високо образовање није стекао на српском језику, издат 
од одговарајуће високошколске установе.Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор 
упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности кан-
дидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
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, обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса 
у пубикацији “Послови”. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траже-
ном документацијом слати на адресу: Милана Курепе 10, 21400 
Бачка Паланка или доставити лично у секретаријату школе. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон 021/752-287.

Наставник клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
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мирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; 
мастер музички уметник, професионални статус – клавирис-
та. Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском 
језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 139. и 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу са 
чл.2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 8/13, 2/17,9/19 и 1/20), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђивано 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 родос-
крвнуће, 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има горе наведено образовање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају у 
оригиналу или овереном препису/фотокопији од стране јавног 
бележника следећу документацију: биографију (ЦВ); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од надлеж-
ног органа МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о стеченом 
образовању (уверење о стеченом одговарајућем образовању 
односно диплому са додатком дипломи за основне и мастер 
студије); доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење (или оверену 
фотокопију индекса) да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања); доказ 
о знању српског језика подноси кандидат који средње, више 
или високо образовање није стекао на српском језику, издат 
од одговарајуће високошколске установе. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор 
упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности кан-
дидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
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, обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса 
у пубикацији “Послови”. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траже-
ном документацијом слати на адресу: Милана Курепе 10, 21400 
Бачка Паланка или доставити лично у секретаријату школе. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон 021/752-287.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Секретар установе
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из чл.139. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), опште услове из 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - дипломирани правник; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено 

у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; пријаву на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стеченој врсти и степе-
ну образовања, оверену копију или оригинал извода из матич-
не књиге рођених – документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству – документ не 
старији од 6 месеци, доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 
став 1. тачка 3. документ не старији од 6 месеци - документ 
издаје МУП; доказ да за лице није донето решење о спро-
вођењу истраге, није подигнута оптужница или донет оптужни 
предлог за кривична дела - документ не старији од 6 месеци 
- документ издаје Суд; доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење). Предност ће имати кандидати који имају: 
уверење о положеном стручном испиту за секретара устано-
ве; сертификат за службеника за јавне набавке; и имају радно 
искуство у трајању од најмање пет година. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 
21217 Бачко Градиште, Школска 33, са назнаком „За конкурс 
за секретара установе”. Ближе информације могу се добити на 
телефон 021/2906-039.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Бачка Паланка, Доситејева 3

Поништава се у целости конкурс за радно место администра-
тивно-финансијски радник, објављен у публикацији „Послови” 
бр. 870 од 26.02.2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДУШАН РАДОВИЋ” 

21000 Нови Сад, Ченејска 61

1. Наставник математике

2. Наставник физике

3. Наставник информатике и 
рачунарства

4. Наставник разредне наставе
4 извршиоца

5. Стручни сарадник - психолог

6. Стручни сарадник - дефектолог

7. Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: За радна места од 1 до 6: одговарајућа врста и сте-
пен стручне спреме прописане законом. 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. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови за кандидате који су завршили основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005.године; није осуђивано правос-
нажном 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, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности; држављанство Републике Србије не старије од 6 
месеци.

За радно место 7: 1. степен стручне спреме - завршена 
основна школа; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правос-

нажном 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, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности; држављанство Републике Србије не старије од 6 
месеци.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова доказују се приликом 
пријема и саставни су сео пријаве на конкурс осим доказа о 
физичкој, психичкој и здравственој способности који се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова послати на адресу: Основна школа „Душан 
Радовић” Нови Сад, Ченејска 61, са назнаком „За конкурс“ или 
лично предати у секретаријат школе сваки дан у времену од 
08.00 до 12.00 сати. Фотокопије морају бити оверене. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова се подноси у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2

Наставник разредне наставе

Наставник биологије
са 70% норме часова

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чла-
ну 139. 140. и 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број:88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10-2019 и 6/2020): да има високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије); на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; изузетно: на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више образовање, 
а сходно важећем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи(„Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” број:11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за тра-
жена радна места. 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 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
од тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Додатна знања: дозвола за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; знање рада на рачунару. Пријаве на кон-
курс слати на адресу: ОШ „Јован Поповић” Нови Сад, Раванич-
ка 2. Рок трајања конкурса: 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21213 Змајево, И. Милутиновића 64

Наставник предметне наставе 
- техничко и информатичко 

образовање, техника и технологија, 
информатика и рачунарство

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачка 1-5 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и 
и чланом 142. став 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
односно да: 1. има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 11/12, 
15/13, 5/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19) стече-
но: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, или на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 8118.03.2020. |  Број 873 |   

Наука и образовање

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; обавезно образовање из члана 140 Закона је образовање из 
психолошких , педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичкиг дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат треба и да: 2. има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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.

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова конкурса кандида-
ти достављају школи уз попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију, доказ о одговарајућем образо-
вању, доказ о држављанству РС, доказ из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је 
изабран, пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова морају бити у оригиналу или оверене копије, не старије 
од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс донети лично или 
слати на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај”, 21213 Змајево, 
Ивана Милутиновића 64, са назнаком „Не отварати - пријава 
за конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР” 
21425 Селенча, Вајанског 1

Радник на одржавању објекта, 
опреме и грејања школе, домар - 

мајстор одржавања - ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и 
посебне услове прописне у Правилнику организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Јан Колар” Селенча 
од 22.08.2019. године - средња стручна спрема (трогодишња 
или четворогодишња) смер електро, машински, бравар или 
слично. Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: 
доказ о одговарајућој стручној спреми - оверена фотокопија; 
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 
месеци; доказ о неосуђиваности - не старији од 6 месеци. Иза-
брани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, такође 
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна филија-
ла Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ” 
21242 Будисава, Школска 3

Чистачица
2 извршиоца

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 и 10/2019), да има 
основно образовање; 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 изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 

школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања (доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако 
диплома није издата); 3. уверење о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора 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 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 (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 изводи образов-
но-васпитни рад (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). Уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија). Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Конкурс ће бити објављен у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати 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 Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и ако има: 1) одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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, на студијама у трајању од три годи-
не као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична 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 
дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, личну и 
радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напо-

мена: пријаве доставити лично или поштом на адресу установе: 
ПУ „Колибри”, Школска 3, Бач. Више информација на телефон 
Предшколске установе „Колибри”, 021/6071-770.

ПАНЧЕВО

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
26320 Банатски Карловац, Ж. Зрењанина 36

тел. 013/651-227

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: образовно васпитни рад у школи се остварује на српс-
ком језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС“, бр.8/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019) - на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
односно да је: 1. професор физичког васпитања, 2. професор 
физичке културе, 3. дипломирани педагог физичке културе, 4. 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назна-
ком спортске гране, 5. професор физичког васпитања - дипло-
мирани организатор спортске рекреације, 6. професор физич-
ког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 7. дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, 8. мастер професор 
физичког васпитања и спорта, 9. мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије, 10. професор физичког васпи-
тања и спорта, 11. мастер физичког васпитања и спорта, 12. 
професор спорта и физичког васпитања, 13. професор спорта 
и физичке културе, 14. мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет. 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријемни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријемним формуларом достављају 
установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији и 
следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 
2) уверење о држављанству не старије од шест месеци; 3) 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
4) лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер у обавези су да доставе диплому или уверење о 
завршеним основним академским студијама; 5) доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту односно о положеном испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из тачке 5 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 лицен-
цу. Кандидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе наве-
дених дисциплина. 6) 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 програ-
му одговарајуће високошколске установе. 7) Доказ о неосуђи-
ваности прибавља се у надлежној полицијској управи. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способностима 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом на адресу: ОШ “Душан Јерковић”, Банатски Карло-
вац, Ж. Зрењанина 36.

Наставник математике
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УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019) - на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016,11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
односно да је: 1) професор математике, 2) дипломирани мате-
матичар, 3) дипломирани математичар за теоријску математику 
и наставника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да 
је: 1) професор математике, 2) дипломирани математичар, 3)
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 
4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
5) дипломирани математичар - информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани математичар за 
математику економије, 8) професор информатике - матема-
тике, 9) дипломирани математичар - астроном, 10) дипломи-
рани математичар - примењена математика, 11) дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), 12) дипломирани информатичар, 13) мас-
тер математичар, 14) мастер професор математике, 15) мастер 
професор математике и физике, 16) мастер професор мате-
матике и информатике, 17) мастер професор физике и мате-
матике, 18) мастер професор информатике и математике, 19) 
дипломирани професор математике-мастер, 20) дипломирани 
математичар - мастер, 21) дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 22) 
дипломирани математичар - професор математике, 23) дипло-
мирани математичар - теоријска математика, 24) дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије - математике, 26)професор 
географије - математике, 27) професор физике - математике, 
28) професор биологије - математике, 29) професор матема-
тике - теоријско усмерење, 30) професор математике - тео-
ријски смер, 31) дипломирани математичар и информатичар, 
32)дипломирани математичар-механичар, 33)мастер профе-
сор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно мате-
матике и информатике; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријем-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампа-
ним пријемним формуларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису/фотокопији и следећу документацију: 1) 
извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству 
не старије од шест месеци; 3) диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању; 4) лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер, у обавези 
су да доставе диплому или уверење о завршеним основним 
академским студијама, 5) доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту односно о положеном испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из тачке 5 обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
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 горе наведених дис-
циплина. 6) Уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. 7) Доказ о неосуђива-
ности се прибавља у надлежној полицијској управи. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способностима 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-

курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично 
или поштом на адресу: ОШ „Душан Јерковић“, Банатски Карло-
вац, Ж. Зрењанина 36.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ” 
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140. став 1., тачка 1. и 2., и чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. Закон, 10/2019 и 06/2020, даље Закон) као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
У складу са чланом 154. и 155. Закона о основама система и 
образовања и васпитања(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 06/2020), кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на адресу школе: ОШ „Моша Пијаде”, 29. 
новембра 56-58, 26233 Иваново, у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел. 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Наставник српског језика
са 83% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 

75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). У складу са чл. 139. 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће образовање ( обра-
зовање је прописано чл. 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 
10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). 
Кандидат мора да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 142 ст. 1 овог Закона; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ да канидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или ове-
рена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих 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 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 кандидати-
ма. Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адре-
су: ОШ „Гоце Делчев“, Трг Бориса Кидрича 10, 26201 Јабука 
или лично у просторије школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон: 013/2624-059.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
140. став 1, тачка 1. и 2 и чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. Закон, 10/2019 и 6/2020, даље Закон) као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 

Наука и образовање
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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 специјалистич-
ке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биогра-
фијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику) ; доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду). Напомена: у складу са чланом 154. став 2. Закона, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић”, 26230 Омољица, Трг Светог Саве 3, у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”

18300 Пирот, Вука Караџића 1
тел. 010/311-866

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у 

Димитровграду
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, 
у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уз пријаву приложити оригинал или 
оверену фотокопију не старију од шест месеци издаје МУП-а 
Републике Србије); 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ-а доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1. тачке 1), 3)-5) члана 
139 ЗОСОВ-а подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 

1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је да 
кандидати имају одговарајуће високо образовање, предвиђено 
чланом 140 ЗОСОВ-а и сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ-а - обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европски системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања. У погле-
ду степена и врсте образовања, односно одговарајућег висо-
ког образовања, сходно члану 2 став 1 тачка 10) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020), наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у основној музичкој школи на Одсеку за класичну музику, 
могу да изводе лица, и то, наставник клавира: (1) дипломира-
ни музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани музичар - 
пијаниста; (3) академски музичар пијаниста; (4) мастер музич-
ки уметник, професионални статус - клавириста. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз попуњени пријавни формулар, уз пот-
писану пријаву са биографијом, кандидат је обавезан да прило-
жи следеће доказе: да има одговарајуће образовање (оверена 
фотокопија дипломе или уверење о дипломирању); уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а; доказ о испуње-
ности услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ-а - оверену фотоко-
пију додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије или потврду факултета да 
је положио ове испите, односно оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија). Основна музичка школа „Др Драгу-
тин Гостушки” у Пироту, као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и организационе мере за 
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случај-
ног или незаконитог уништења, или случајног губитка, измена, 
неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима 
као и од свих незаконитих облика обраде. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку а у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима 
о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт теле-
фоном и адресом пребивалишта, подноси се на адресу: Основ-
на музичка школа “Др Драгутин Гостушки”, Вука Караџића 1, 
18300 Пирот (обавезно са повратницом) или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”, са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 010/311-866. По завршеном конкурсу доку-
ментација се не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете 
пријаве и пријаве без потребне тражене документације неће 
се разматрати, као ни пријаве кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118
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УСЛОВИ: да кандидат има основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, 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 коме се 
остварује образовно-васпитни рад (достављају само кандидати 
који нису школовање завршили на српском језику). Кандидати 
уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију сведочан-
ства/дипломе о стеченом образовању; уверење или потврду 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа; извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” НСЗ. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 

уверење о здравственој способности, не старије од шест месе-
ци. Пријава са потребном документацијом се подноси лично 
или се шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 118, 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА “МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони, 10/2019, 
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019), Правилником о измени и допунама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 7/2019 
од 3. јула 2019. год.), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), 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 - Просвет-
ни гласник”, број 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 
13/2018).

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим Пра-
вилником о систематизацији радних места у Средњој школи 
„Милоје Васић“ у Великом Градишту - први степен стручне 
спреме било које врсте. 

Техничар инвестиционог одржавања 
- техничког одржавања - одржавања 

уређаја и опреме
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим Пра-
вилником о систематизацији радних места у Средњој школи 
„Милоје Васић” у Великом Градишту- IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Остало: уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, потписану пријаву са радном био-
графијом, диплому одговарајућег степена и стручне спреме (за 
професора математике), диплому о завршеној средњој школи 
(за техничара инвестиционог одржавања - техничког одржа-
вања - одржавања уређаја и опреме), уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, 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 стандардизова-
них 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 сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор 
са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати 
ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. 
Документа се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти, на адресу: Средња школа 
„Милоје Васић” у Великом Градишту, Житни трг 4, 12220 Вели-
ко Градиште.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

1. Наставник српског језика и 
књижевности

2. Спремачица
УСЛОВИ: кандидат за радно место под редним бројем 1. 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 испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. 
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закони, 10/19 и 6/20) и посеб-
не услове из Правилника о организацији рада и систематиза-
цији радних места у ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу: 1. да има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања: високо образо-
вање 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 педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на основним 
студијана у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик - језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат за радно место 
под редним бројем 1 уз пријаву на конкурс треба да достави: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању и оверену фотокопију додатка дипломи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 кандида-
ти који су стекли одговарајуће образовање на другом језику); 
радну биографију; попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју ће извршити Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке 
о избору. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци. Услови за кандидате за 
радно место под редним бројем 3. поред општих услова про-
писаних 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 Пожа-
ревцу: 1. да имају одговарајуће образовање: за радно место 
под редним бројем 2. спремачица - да има завршено основном 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије.Кандидат уз пријаву на конкурс треба да доста-
ви: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању: за радно место под редним бројем 2. 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 фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлеж-

не полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Зако-
на 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 - лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци. Конкурс је за сва радна 
места отворен 8 дана од дана објављивања. Својеручно потпи-
сану пријаву на конкурс са потребном документацијом канди-
дати достављају поштом на адресу: ОШ „Свети Сава” Пожаре-
вац, Војске Југославије 18, 12000 Пожаревац, са назнаком „За 
конкурс” или лично на наведену адресу у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова, у року од 8 дана од 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

тел. 012/223-388, 012/541-156

Наставник стручних предмета 
ветеринарске струке

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 
- др. закони, 10/19 и 6/20), као и врста образовања прописа-
на Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Службени гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018).

Спремачица у школи
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Домар - мајстор одржавања у школи
УСЛОВИ: завршено средње образовање у трајању од три или 
четири године, врста образовања: грађевинска струка, машин-
ска струка, столарска струка или слично.

Наставник стручних предмета 
прехрамбене струке

УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 
- др. закони, 10/19 и 6/20), као и врста образовања прописа-
на Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Службени гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018).

Васпитач у дому ученика
УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), као и врста образовања прописана Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).

Спремачица у дому ученика
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Возач - руковалац пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три или четири 
године, врста образовања: руковалац пољопривредне тех-
нике, руковалац - мехничар пољопривредне технике, возач, 
пољопривредни техничар, техничар пољопривредне технике.

Помоћни радник - радник у школској 
радионици, узгајивач домаћих 

животиња
УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Магационер/економ

УСЛОВИ: завршено средње образовање у трајању од три или 
четири године, све врсте образовања.

ОСТАЛО: 1) психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 1) држављанство Републике 
Србије; 2) познавање српског језика. Кандидат уз попуњен 
пријавни формулар који преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља још и: 1) кратку биографију; 2) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
3) уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); 4) уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова као доказ 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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) Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве послати на адресу: 
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић” 
Пожаревац, Илије Бирчанина 70, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у Пољопривредној 
школи са домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу или 
преко телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЛАСТА”

12223 Голубац, Капетан Мишина бб
тел. 012/678-241

Васпитач
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; под 
одговарајућим образовањем сматра се високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - васпитач или високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем - васпитач; 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из 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. Кандидат је дужан да прило-
жи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, 
оригинал/оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију 
уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико је неопходан. Рок за подно-
шење пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: директор Милена Ђурђевић. Адреса на коју се 
подносе пријаве: Капетан Мишина бб, 12223 Голубац. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Домар

Наука и образовање
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УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: под 
одговарајућим образовањем сматра се IV ССС, у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Предшколској установи „Ласта”; 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 безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности 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; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има 
возачку дозволу Б категорије. Докази о испуњености услова 
из тач. 1), 3)-5)-6) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат је дужан да приложи: 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал/
оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђи-
ваности, доказ о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад уколико је неопходан. Рок за подношење 
пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: директор Милена Ђурђевић. Адреса на коју се подно-
се пријаве: Капетан Мишина бб, 12223 Голубац. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Главни кувар
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; под 
одговарајућим образовањем сматра се IV ССС на пословима 
припремање хране у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Предшколској установи „Ласта”; 
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 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела 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 да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из 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. Кандидат је дужан да приложи: 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал/
оверену копију дипломе, оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђи-
ваности, доказ о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад уколико је неопходан. Рок за подношење 
пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: директор Милена Ђурђевић. Адреса на коју се подно-
се пријаве: Капетан Мишина бб, 12223 Голубац. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике

Наставник руског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да има држављанство Републи-
ке Србије; г) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; д) 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела 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 за законом, утврђе-

но дискриминаторно понашање. Уз пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
1. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; 3. личну биографију 
- CV. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати 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 надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају 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 и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дада од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ 
”Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату 
школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ ”Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника математике”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
Кладница 

36310 Сјеница

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Сугубине

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти су дужни да доставе следећа документа којима доказују 
испуњеност услова за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о осовама 
система образовања и васпитања; 2) да имају психичку, физич-
ку 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик националне мањине на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (босански језик). Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар кандидати попуњавају на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
исти одштампан достављају школи уз осталу документацију. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Пријаве доставити лично у школи или на адре-
су: ОШ ”Вук Краџић”, Кладница, 36310 Сјеница. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ 
Радоиња, 31318 Кокин Брод

тел. 033/88-281 

1. Наставник биологије
са 80% радног времена, за рад у 
матичној школи Радоиња и у ИО 

Негбина 

2. Наставник математике
са 66,67% радног времена, за рад у ИО 

Негбина 
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2019-др. 
закон,10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-

ник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 , 
3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019). Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници, кандидат доставља и 
доказе у оригиналу или овереној копији и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање; 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 
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 против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тач. 
1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
тач. 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из тач. 
3) овог члана прибавља установа. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, коју именује директор. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, а о месту и времену ће бити благовремено обавештени. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне 
и које не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са доказима о испуњавању усло-
ва доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник 
математике”.

ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

1. Професор математике

2. Професор српског као нематерњег 
језика

2 извршиоца

3. Професор босанског језика
3 извршиоца

4. Професор информатике

5. Професор биологије

6. Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за радна места 1, 2, 3, 4 и 5: VII/1 степен стру-
чне спреме (висока). Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, потребно да кандидат испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да кандидат има одговарајуће образовање:1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне,трансдисциплинарне 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, 
кандидат мора да има образовање из ихолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Уколико канди-
дат нема наведено образовање, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставник и стручних сарадника у основној школи. 
За радно место чистачица: I степен стручне спреме, основно 
обазовање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернетстраници Министарства просвете. Установи кан-
дидат доставља: пријавни формулар са кратком биографијом, 
оригинал или оверену копију дипломе, доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено чл. 
139 став 1 тачка 3 3акона, не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија), не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на копија), не старије од 6 месеци. Кандидат мора да зна српски 
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језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у недељнику 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „9. МАЈ“
Саставци

Наставник математике
са 88,89% радног времена 

Наставник математике
са 88,89% радног времена, у ИО 

Крајчиновићи

Наставник математике
са 88,89% радног времена, у ИО 

Забрњица

Наставник руског језика

Наставник информатике
са 60% радног времена

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

Наставник физике
са 90% радног времена

Педагог школе
УСЛОВИ: да кандидат у складу са чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања испуњава следеће услове: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицим; 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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на 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 сатавни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Комисија упућује кандидате, који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана, на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати накнадно бити обавештени. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, у складу са одредбама члана 
154 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе: ОШ 
„9. мај“, 31335 Саставци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву по конкурсу је 8 дана од 
дана објављивања. Све потребне информације кандидати могу 
добити од секретара школе на телефон: 033/47-208.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 139. и чл. 140. став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, 
односно има високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплине, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (претходно завршене студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета); да има високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседовање дозволе за рад - лиценца за наставника, 
педагога или психолога; има обуку и положен испит за дирек-
тора; изабрани директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку,физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом 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 родосквнуће, за кривична 
дела примања и давања мита,за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримитарно пона-
шање; да зна српски језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију 
дозволе за рад, односно уверења о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, доказ о 
знању српског језика (ако образовање није стечено на српс-
ком језику), доказ да има обуку и положен испит за директора, 
доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника уколико га поседује), уко-
лико се пријави кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе дужан је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је спољашње вредновање вршено), преглед кре-
тања у служби са биографским подацима и предлогом рада 
директора школе (доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима - необавезно), извод из матичне рођених 
и држављањство РС; уверење да није осуђиван за наведена 
кривична дела, уверење надлежног привредног суда да није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности (не старије 
од 6 месеци), лекарско уверење. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање као и фотокопије докумената 
које нису оверене код надлежног органа. Пријаве слати на горе 
наведену адресу са назнаком „Конкурс за директора - не отва-
рати или лично“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 1

Конкурс објављен 04.03.2020 године у публикацији „Послови“ 
поништава се у целини.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124

Наставник математике

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: за наставника математике и наставника разредне 
наставе може бити изабрано лице које испуњава услове про-
писане чл. 139. и 140, став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 
10/19) и то: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплине, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање 
до 10. септембра 2005. године; има дозволу за рад - лиценцу 
за наставника; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом 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 примања и давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 

које није, у складу са законом, утврђено дискримитарно пона-
шање, држављанство РС, да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању или уверење о стеченој стручној 
спреми, односно уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду; уверење да против 
кандидата није покренут поступак (уверење суда), а уверење 
полицијске управе да није осуђиван прибавља школа. Пријаве 
слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс“ или 
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ГИМНАЗИЈА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020

Наставник математике
УСЛОВИ: Kандидати поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду треба да испуњавају и следеће услове: да имају 
одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стучних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (“Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019) и то: професор математике, односно дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар - инфор-
матичар, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани математичар-примењена математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани про-
фесор математике- мастер, дипомирани математичар-мастер, 
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним пред-
метом основи геометрије), професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике теоријски смер, мастер мате-
матичар и мастер професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије; да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете и достављају: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење да нису осуђивани и да се не води истрага; уверење 
о држављанству; уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језиком, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; извод из матичне књиге рођених; доказ да кан-
дидати имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве слати на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “БОШКО БУХА”
31300 Пријепоље, Ивање

тел. 033/771-751

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 123 став 14 и 15, чла-
ном 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образовања („Службени 
гласник РС”, број 108/15) и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога или психо-
лога школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 

Наука и образовање
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академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предме, односно за групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (положен стручни 
испит - лиценца), 7. да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да је савладао обуку и има поло-
жен испит за директора установе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 9. да кандидат 
није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 10. да није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре дношења оптужног предлога за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање мита, и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да прило-
жи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или обавештења о положеном испиту 
за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 3. лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 4. ориги-
нал/оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању српс-
ког језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику; 7. оригинал/оверену фотокопију потврде 
о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања 
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања (изда-
ту по објављивању конкурса); 8. оригинал/оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора (пријава ће се смат-
рати потпуном уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужност); 9. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); 10. оригинал/оверену фотокопију уверења 
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); 11. оригинал/оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела из члана139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); 12. доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 13. пријаву на 
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служ-
би и стручним усавршавањем, план и програм рада директора 
школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља на адресу Основна школа 
„Бошко Буха”, Ивање бб, 31300 Пријепоље, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или 
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 

СМЕДЕРЕВО

ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672/806

Наставник пољопривредне групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл.139,140,142,143 и члана 144. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): одго-
варајуће високо образовање за наставника школе у подручју 
рада: Пољопривреда, производња и прерада хране, прописану 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них 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 13/18); поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, да лице није 
осуђивано правоснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира 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 којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају: 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, нуке и технолошког развоја, а заједно 
са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 
потписану биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старији од 6 месеци; доказ да није осуђи-
ван (прибавља при полицијској управи) члан 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони и 10/19 - други закони и 6/2020) 
године; доказ о познавању српског језика (уколико лице које 
се пријавило није стекло средње, више и или високо образо-
вање на српском језику дужно је да достави доказ да је испит 
из српског језика положило по програму одговарајуће високо 
школске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности. доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношења пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице за контакт секретар шко-
ле, телефон: 026/672-806. Уколико последњи дан пријаве пада 
у недељу, државни празник или на дан када школа не ради, 
задњи дан рока рачуна се истеком првог радног дана када шко-
ла ради. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на 
горе наведену адресу.

Наставник технолошке групе 
предмета

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл.139,140,142,143 и члана 144. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17), Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/18): 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 одговарајуи предмет односно групу предмета: (2) студије 
другог стпена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не односно стручне области или области педагошких наука 
са претходно завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар на 

званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом школи достављају: потписану биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старији 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван (прибавља при полицијској 
управи) члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, др.зако-
ни и 10/19 - други закони и 6/2020) године; доказ о познавању 
српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло 
средње, више и или високо образовање на српском језику дуж-
но је да достави доказ да је испит из српског језика положило 
по програму одговарајуће високо школске установе). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношења пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Лице за контакт секретар школе, телефон: 026/672-806. 
Уколико последњи дан пријаве пада у недељу, државни праз-
ник или на дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна се 
истеком првог радног дана када школа ради. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на горе наведену адресу.

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17), 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл.гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/18): 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајуи предмет односно групу предмета: (2) 
студије другог стпена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких нау-
ка са претходно завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом школи достављају: потписану биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старији 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван (прибавља при полицијској 
управи) члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, др.зако-
ни и 10/19 - други закони и 6/2020) године; доказ о познавању 
српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло 
средње, више и или високо образовање на српском језику дуж-
но је да достави доказ да је испит из српског језика положило 
по програму одговарајуће високо школске установе). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности. доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношења пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Лице за контакт секретар школе, телефон: 026/672-806. 
Уколико последњи дан пријаве пада у недељу, државни праз-
ник или на дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна се 
истеком првог радног дана када школа ради. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на горе наведену адресу.

Помоћни наставник у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл.139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/17): четвр-
ти степен стручне спреме, прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника  у стручним школама у подручју рада Хемија, неме-
тали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/18). Поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
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мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење, 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 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 на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
достављају: попуњени пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нуке и технолошког раз-
воја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: потписану биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старији од 6 месеци; доказ 
да није осуђиван (прибавља при полицијској управи) члан 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, др. закони и 10/19 - дру-
ги закони и 6/2020) године; доказ о познавању српског језика 
(уколико лице које се пријавило није стекло средње, више и 
или високо образовање на српском језику дужно је да достави 
доказ да је испит из српског језика положило по програму одго-
варајуће високо школске установе). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности. доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношења пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице за кон-
такт секретар школе, телефон: 026/672-806. Уколико последњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник или на дан када 
школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком првог радног 
дана када школа ради. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу.

Узгајивач домаћих животиња
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): 
завршену основну школу; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 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 мало-
летног лица или родоскрвљење, 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 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 на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
достављају: попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нуке и технолошког раз-
воја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: потписану биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија ), не старији од 6 месеци; доказ 
да није осуђиван (прибавља при полицијској управи) члан 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, др.закони и 10/19 - дру-
ги закони и 6/2020) године; доказ о познавању српског језика 
(уколико лице које се пријавило није стекло средње, више и 
или високо образовање на српском језику дужно је да достави 
доказ да је испит из српског језика положило по програму одго-
варајуће високо школске установе). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношења пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице за кон-
такт секретар школе, телефон: 026/672-806. Уколико последњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник или на дан када 
школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком првог радног 
дана када школа ради. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу.

Руковалац пољопривредних машина
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17): 
стручна спрема руковалац - механичар пољопривредном тех-
ником; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано 
правоснажном 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати достављају: попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: потписану биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
не старији од 6 месеци; доказ да није осуђиван (прибавља при 
полицијској управи) члан 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 
27/18-др.закони и 10/19 - други закони и 6/2020) године; Доказ 
о познавању српског језика (уколико лице које се пријавило 
није стекло средње, више и или високо образовање на српском 
језику дужно је да достави доказ да је испит из српског језика 
положило по програму одговарајуће високо школске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Рок за подношења пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Лице за контакт секретар школе, телефон: 
026/672-806. Уколико последњи дан пријаве пада у недељу, 
државни празник или на дан када школа не ради, задњи дан 
рока рачуна се истеком првог радног дана када школа ради. 
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горе 
наведену адресу.

Техничар инвестиционог одржавања
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/17): 
стручна спрема ауто-механичар - V (пети степен); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају: попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нуке 
и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом школи достављају: потписану биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старији 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван (прибавља при полицијској 
управи) члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр 88/17, 27/18/др.зако-
ни и 10/19 - други закони и 6/2020) године; доказ о познавању 
српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло 
средње, више и или високо образовање на српском језику дуж-
но је да достави доказ да је испит из српског језика положи-
ло по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношења пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Лице за контакт секретар школе, телефон: 026/672-806. 
Уколико последњи дан пријаве пада у недељу, државни праз-
ник или на дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна се 
истеком првог радног дана када школа ради. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на горе наведену адресу.

Магационер
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл.139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/17): 
стручна спрема ветеринарски техничар; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца , као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 којем остварује образовно- васпитни рад. Кан-
дидати достављају: попуњени пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нуке и технолош-
ког развоја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом 
школи достављају: потписану биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старији од 6 месеци; 
доказ да није осуђиван (прибавља при полицијској управи) 

члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони и 
10/19 - други закони и 6/2020) године. Доказ о познавању српс-
ког језика (уколико лице које се пријавило није стекло средње, 
више и или високо образовање на српском језику дужно је да 
достави доказ да је испит из српског језика положило по про-
граму одговарајуће високо школске установе). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности. доставља изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношења 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
за контакт секретар школе, телефон: 026/672 806. Уколико 
последњи дан пријаве пада у недељу, државни празник или 
на дан када школа не ради, задњи дан рока рачуна се исте-
ком првог радног дана када школа ради. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на горе наведену адресу.

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописане 
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/17), 
завршена основна школа; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 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 мало-
летног 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 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 на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
достављају: попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, нуке и технолошког раз-
воја, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: потписану биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старији од 6 месеци; доказ 
да није осуђиван (прибавља при полицијској управи), члан 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони и 10/19 - дру-
ги закони и 6/2020) године; доказ о познавању српског језика 
(уколико лице које се пријавило није стекло средње, више и 
или високо образовање на српском језику дужно је да достави 
доказ да је испит из српског језика положило по програму одго-
варајуће високо школске установе). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношења пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице за кон-
такт секретар школе, телефон: 026/672 806. Уколико последњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник или на дан када 
школа не ради, задњи дан рока рачуна се истеком првог радног 
дана када школа ради. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛИЈА РАКИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Церовац 
тел. 026/383-053

e-mail: skola@osmr.edu.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

за 38 сати недељно, 95% радног 
времена 

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гл.“, бр. 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 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017, 27/18, 10/2019 
и 6/2020). Остали услови које кандидати треба да испуне: да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система обаразовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи за послове настав-
ника српског језика, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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, да имају држављанство Републи-
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ке Србије, да занају српски језик. Кандидати треба да приложе: 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, адресу и број телефона са краћом радном 
биографијом, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђи-
ваности (извод из казанене евиденције), оверен препис-фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат 
има) или уверење да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина на високош-
колској установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење пре закључивања уговора о 
раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, 
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа - да су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкур-
са, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурсна комисија утврђује благовременост и 
потпуност пријава на кокурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос кандидата у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава и, на основу увида у конкурс-
ни материјал, од кандидата који су поднели благовремене и 
потпуне пријаве и испуњавају све законске услове за пријем у 
радни однос код послодавца бира кандидате који улазе у ужи 
избор за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Смедереву, применом стандардизова-
них 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “МИЛИЈА РАКИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

e-mail: skola@osmr.edu.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019) и чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019 и 6/2020). Остали услови које кандидати тре-
ба да испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
за послове наставника разредне наставе; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик (уко-
лико је образовање завршено на страном језику). Кандидати 
треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, адресу и број телефона, уве-
рење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције), оверен препис-фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина на високошколској установи 
од најмање 30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење (пре закључивања уговора о раду). Наведе-
на документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа - као 
доказ да су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкур-
са, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати 
поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурсна комисија утврђује благовременост и 
потпуност пријава на кокурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос кандидата у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава и, на основу увида у конкурс-
ни материјал, од кандидата који су поднели благовремене и 

потпуне пријаве и испуњавају све законске услове за пријем у 
радни однос код послодавца бира кандидате који улазе у ужи 
избор за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана од дана састављања ужег избо-
ра кандидата упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Смедереву, применом стандардизова-
них 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице за 
контакт и све додатне информације је секретарка школе.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник енглеског језика
са 50% норме, на одређено време 
до престанка функције помоћника 
директора, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуне следеће услове: 1. зани-
мање - једно од наведених: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), дипломирани фило-
лог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет), 2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способност, 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца или да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, 3. диплому или уверење о 
стеченом образовању, 4. уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна полицијаска управа, 5. 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 тражена 
документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије 
(овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављан-
ству и о неосуђиваности не сме бити старије од 6 месеци. Уко-
лико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом обра-
зовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене неове-
рене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, лично или телефоном: 026/4617-380.

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник филозофије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: 1. Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 2. Кандидат за рад-
но место наставник треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: а) 
има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): за 
наставника филозофије: 1) професор филозофије, односно 
дипломирани филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипломирани 
професор филозофије; (4) мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије филозофије; 
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 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на кон-
курс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми или уверења о стеченом високом обра-
зовању, ако диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечених 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Доказ 
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење. 
Пријаве слати на адресу: Гимназија у Великој Плани, Војводе 
Мишића 3, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење прија-
ве износи 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 026/514-059.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“НИКОЛА ТЕСЛА“

11316 Голобок, Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

e-mail: osgolobok@gmail.com

Наставник енглеског језика
за 13,3 сати недељно (33,3% радног 

времена), на одређено време до 
повратка одсутне запослене преко 60 

дана, односно повратка са породиљског 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20); да 
кандидати имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи за посло-
ве наставника енглеског језика; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, 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 имају држављанство Републи-
ке Србије, да занају српски језик (уколико је образовање завр-
шено на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, адресу и број телефона, уверење о држављанству 
РС, уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 
оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу 
(ако је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
на високошколској установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење пре закључи-
вања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа - да су верне оригиналу. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од осам дана од дана састављања 
ужег избора кандидата упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
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 ученицима, а потом с кандидатима са листе 
обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна коми-
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сија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завр-
шетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се 
могу слати поштом на адресу школе или лично предати у секре-
таријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

e-mail: skola.azanja@gmail.com

Педагог
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту педагог школе може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајућу врсту и степен стручне спреме, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 су 
држављани РС, 5. да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 1 и 4 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под 
тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ под тачком 
3 прибавља сама школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на проверу психофизичких способности код Нацио-
налне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту - лиценци ако га посе-
дују и оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Формулар за пријаву на конкурс кандидати могу да 
преузму са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и да попуњен формулар доставе школи заједно са 
конкурсном документацијом. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа ”Радомир Лазић” Азања, Милије Батинића 1, 
11423 Азања. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон школе: 026/301-308.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник разредне наставе
у подручној школи у Удовицама, ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање. Кан-
дидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 139. 
став 1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. чланом 140, 142, 143. и144. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). посебне услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС-Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/17 и 13/2018 и 11/2019);односно, може бити примљен 
кандидат који на основу наведених прописа испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника - поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског језика 
(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, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; (члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања). Кандидат попуњава пријав-

ни формулар који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља школи на адресу: Основна школа „Димитрије 
Давидовић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са назнаком: 
„За конкурс - наставник разредне наставе на одређено време“. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оригинал или оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању или уверења о стеченом обра-
зовању (уколико диплома није издата), оригинал или оверену 
фотокопију уверења високошколске установе/додатка дипло-
ми као доказа о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно о 
положеним испитима из педагогије и психологије или доказа о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - ори-
гинал или оверену фотокопију уверења - за оне који ово обра-
зовање поседујуа за оне који не поседују Закон о основама сис-
тема образовања и васпитања, чланом 142. став 2. дозвољава 
и дефинише као обавезу да ово образовање наставник стекне 
у року од једне а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу), оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) Минис-
тарства унутрашњих послова надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажном 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање и оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да се да се 
против кандидата не води поступак, (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверену копију уверења о држављанству (са 
холограмом), не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (са холограмом), 
потврду одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику). Пожељно је 
да кандидат достави радну биографију (осим лица која први 
пут заснивају радни однос). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити преко телефона: 
026/617-376.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање. Кан-
дидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 
139. став 1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. чланом 140, 142, 143. и144. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), посебне услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно, може бити 
примљен кандидат који на основу наведених прописа испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника - поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика (језика на којем се изводи образовно-васпитни рад); нео-
суђиваност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; (члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља школи на адресу: Основна школа „Димитрије 
Давидовић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са назнаком: 
„За конкурс - наставник математике“. Рок за пријаву на оглас је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: оригинал или 
оверен пепис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-

зовању или уверења о стеченом образовању (уколико дипло-
ма није издата), оригинал или оверену фотокопију уверења 
високошколске установе/додатка дипломи као доказа о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или доказа о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу- оригинал или оверену фотокопију 
уверења - за оне који ово образовање поседујуа за оне који не 
поседују Закон о основама система образовања и васпитања, 
чланом 142. став 2. дозвољава и дефинише као обавезу да 
ово образовање наставник стекне у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу), оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе да лице није осуђивано 
правоснажном 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, 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 против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање и оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да се да се против кандидата 
не води поступак, (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству (са холограмом)- не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (са холограмом), потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику). Пожељно је да кандидат 
достави радну биографију (осим лица која први пут заснивају 
радни однос). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси, изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити преко телефона 026/617-376.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998, 026/317-735

e-mail: skolaolgamilosevic@gmail.com

Мастер учитељ
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 3. није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрнављење,за кривично дело примање мита и 
др. кривична дела против полне слободе, правног саобраћаја, 
човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију, 4. 
држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика. 
Кандидати достављају следећу документацију: одштампан 
попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете), кратку биогра-
фију, оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
за радно место спремачице потребно је да кандидат има завр-
шену основну школу, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе слати на 
адресу: Основна школа “Олга Милошевић”, Француска 4, 11420 
Смедеревска Паланка, са назнаком „За конкурс”.

Библиотекар
са 50% норме (20 сати)

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 3. није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрнављење,за кривично дело примање мита и 
др. кривична дела против полне слободе, правног собраћаја, 
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човечности без обзира на изречену кривичну санкцију, 4. 
држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика. 
Кандидати достављају следећу документацију: одштампан 
попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете), кратку биогра-
фију, оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
за радно место спремачице потребно је да кандидат има завр-
шену основну школу, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе слати на 
адресу: Основна школа “Олга Милошевић”, Француска 4, 11420 
Смедеревска Паланка, са назнаком „За конкурс”.

Спремачица 
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 3. није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрнављење,за кривично дело примање мита и 
др. кривична дела против полне слободе, правног собраћаја, 
човечности без обзира на изречену кривичну санкцију, 4. 
држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика. 
Кандидати достављају следећу документацију: одштампан 
попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете), кратку биогра-
фију, оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
за радно место спремачице потребно је да кандидат има завр-
шену основну школу, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе слати на 
адресу: Основна школа “Олга Милошевић”, Француска 4, 11420 
Смедеревска Паланка, са назнаком „За конкурс”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА “КИШ ФЕРЕНЦ”
25265 Свилојево, Главна 52

тел. 025/797-004

Чистачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање; да кандидат има 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснаж-
ном 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; знање 
српског језика и мађарског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати требају 
уз кратку биографију да приложе: попуњен пријавни формулар 
(одштампан и преузет са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја); уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о завршеном основном образовању; 
уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изрече-
на безусловна 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 пирмање или давање мита, за 
кривична 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; доказ о знању српског и мађар-
ског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад: 
доказује се са положеним испитом из тог језика осим за кан-
дидате који су стекли образовање на језику на којем се одвија 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријава на кокурс 
се доставља поштом на адресу: ОШ “Киш Ференц” Свилојево, 
Главна 52, тел. 025/797-004. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник француског језика и 
књижевности

за 66,66% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање - 
високо образовање у складу са чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије); 
студије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; на основним 
студијима у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.год. 
Одговарајуће образовање мора бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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) 
чл. 3 тачка 5. француски језик; да има одговарајућу психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе и друга кривична дела предвиђена 
чланом 139 ЗОСОВ; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс треба да се приложи: диплома 
о стеченој стручној спреми, односно оверену копију дипломе; 
уверење о некажњавању; уверење о држављанству. Лекарско 
уверење о физичкој и психичкој способности за рад са децом 
и ученицима подноси само изабрани кандидат, пре потписи-
вања уговора. Сходно члану 154 ЗОСОВ кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

Наставник електрогрупе предмета
на мађарском језику, за 77% норме

УСЛОВИ: потребна је стручна спреме и радно искуство пред-
виђено важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за подручје рада електротехника. Други 
услови предвиђени чл. 139 и 140 Закона о основама система и 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. 
закон, 10/19 и 6/20); да је држављанин Републике Србије; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља установа; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - доставља се пре закључења уговора о раду; проверу 
психофизичких способности кандидата врши надлежна служба 
по захтеву школе. Уз пријавни формулар кандидати прилажу: 

биографију (уколико је кандидат са радним искуством - подат-
ке о радном искуству и пословима које је обављао); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (служи и 
као доказ о познавању језика); доказ тј. оверену фотокопију 
дипломе о претходно завршеном трогодишњем или четворо-
годишњем образовању у подручју рада за електротехнику, на 
мађарском језику; потврду о радном искуству ако је исто пред-
виђено важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за подручје рада Електротехника; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; извод из књиге рође-
них. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурсна комисија обавља разговоре са свим кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Рок 
за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ ”МИРОСЛАВ АНТИЋ” 
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-274

Наставник физичког васпитања
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 именована од стране директора школе. Кандидат за 
радно место наставника физичког васпитања треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/17. 
др Закон, 10/19 и 6/20), и то: 1) има одговарајуће образовање, 
предвиђено 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 11/19): наставник 
физичког васпитања: професор физичког васпитања, профе-
сор физичке културе, дипл.педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања - дипл. тренер са назнаком спортске гра-
не, професор физичког васпитања - дипл.организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипл.кинезитера-
пеут, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипл.профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања 
и спорта, професор спорта и физичког васпитања; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, 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. Кандидат уз 
пријавни формулар са кратком биографијом доставља и сле-
дећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона; уве-
рење из МУП-а не старије од 6 месеци и извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о испуњености услова из чл. 139. став 1. тачка 2) подно-
си се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Сви 
наведени документи морају бити оригинал или оверена копија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на адресу ОШ “Мирослав Антић” Оџаци, 
Школска 23, 25250 Оџаци, тел. 025/5742-264. Конкурс остаје 
отворен 8 дана након објављивања.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22246 Моровић, Краља Петра 18
тел. 022/736-024

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

Наставник историје
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(стечено на студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
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кошколској 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 пре-
носа бодова, односно степен и врста стручне спреме у скла-
ду 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, 3/17, 13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 2) 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
имају држављанство Републике Србије; 4) знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписану пријаву са рад-
ном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (за наставника); доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (за наставника); оверену копију сведочанства о завршеној 
средњој школи (за сервирку); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о нео-
суђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора 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 процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка - о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са канди-
датима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Филип 
Вишњић” Моровић, 22245 Моровић, Краља Петра I 18, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Чистачица
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад остварује на 
српском језику. У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, члана 32. тачка 12. Правилника 
о организацији и систематизацији радних места у Техничкој 
школи „Михајло Пупин” Инђија дел. бр. 354/2018, 1516/2018 
и 1291/2019. За радно место ред. бр. 1 кандидат треба да 
испуњава следеће услове: а) завршена - основна школа; б) 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, в) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискиминаторно пона-
шање, г) држављанство Републике Србије, д) зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља школи: пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (образац се преузима са званичне интернет 
странице Министарства) и одговарајуће доказе који потврђују 
испуњавање предвиђених услова: диплому о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству РС, доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење о нека-
жавању (неосуђиваности), извод из матичне књиге рођених, 
очитану личну карту. Доказ о знању српског језика достављају 
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 пси-

хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
која је именована од стране директора школе, врши избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену за рад 
са ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардних поступака. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве се подносе на адресу: Техничка шко-
ла “Михајло Пупин” Инђија, Цара Душана 2, Инђија или непо-
средно у школи. Телефон школе: 022/561-661, 561-404. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем званичног мејла 
школе: m_pupin@indjija.net.

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Спремачица
2 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања

Наставник физичког васпитања
85% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, осим за радно место 
спремачице. Кандидати поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 95/2018), тре-
ба да испуњавају и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 за сва радна места и чл. 140 ст. 1 
тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142. ст. 
1 и ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). Кандидати мора 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 нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов полагања испита за лиценцу. За радно 
место спремачице: први степен стручне спреме, односно завр-
шена основна школа у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Никола Тесла“, Нови Бановци.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: држављанство Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, у оригиналу или овереној 
копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног сао браћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, за сва радна места. Уз пријаву канди-
дати достављају: оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 

по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, лично или поштом на 
адресу: ОШ „Никола Тесла”, Школска 2, 22304 Нови Бановци. 
Неблаговремене и непотпуне и пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се секретаријату 
школе на телефон: 022/342-505.

ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА
22320 Инђија, Трг слободе 2а

тел. 022/555-095

Психолог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 40% радног 

времена
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 именована од стране директора школе; Кандидат за 
радно место психолога треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
одговарајуће високо образовање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/19): 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслована казна зата-
вора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело против 
полне болести, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 5 а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке 5 б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора. Документација коју је кандидат 
дужан приложити уз пријаву на конкурс је: 1. диплома или ове-
рена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем факул-
тету и потврда високошколске установе о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина или потврда 
о положеном испиту за лиценцу, 2. уверење о држављанству 
Републике Србије, 3. диплома или оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној средњој школи као доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у гимна-
зији; 4. уверење о некажњавању. Лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

Спремачица
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 

Наука и образовање
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странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. Кандидат за 
радно место спремачице треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања и 
то да: а) има одговарајуће образовање према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова у гимназији у Инђији 
дел.број 255.од 30.03.2018. године; завршена основна школа; 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслована казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело против полне болести, против правног саобраћаја и про-
тив 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; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 5. а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора. Документација 
коју је кандидат дужан да приложи уз пријаву на конкурс је: 1. 
сведочанство или оверена фотокопија сведочанства о заврше-
ној основној школи; 2. уверење о некажњавању; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије; 4. сведочанство или овере-
на фотокопија сведочанства о завршеној основној школи као 
доказ о познавању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у установи. Лекарско уверење се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: osmhvojka@mts.rs

Наставник разредне наставе - за рад 
у продуженом боравку

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (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 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Такође, мора да има степен и врсту стручне 
спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли - за обављање послова наставника разредне наставе.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 90% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (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 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Такође, мора да има степен и врсту стручне 
спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли - за обављање послова наставника енглеског језика.

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (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 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Такође, мора да има степен и врсту стручне 
спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли - за обављање послова наставника технике и технологије.

Наставник предметне наставе - 
физика

са 70% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (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 

прописима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Такође, мора да има степен и врсту стручне 
спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли - за обављање послова наставника физике.

Чистачица
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова у шко-
ли - завршен 1. степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу.

ОСТАЛО: остали услови за све кандидате да: 1) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 2) 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и потписана пријава са рад-
ном биографијом; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старију од 
шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци од дана објављивања огласа); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (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 канди-
дат 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 закључења уго-
вора о раду(лекарско уверење) - не старије од шест месеци од 
дана објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, 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 стандардизова-
них 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 сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор 
са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати 
ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност 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 настав-
ника разредне наставе, наставника предметне наставе и чис-
тачице подносе се у затвореној коверти, лично или путем пре-
поручене пошиљке, на адресу: Основна школа „Милан Хаџић“, 
Војка, Карађорђева 1, уз напомену „Конкурс за (назначити рад-
но место) - не отварати”. Неблаговремене 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 
Закона. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона: 022/2301-014.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

22320 Инђија
Цара Душана 2

тел. 022/561-661, 561-404

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ од 04.03.2020. годи-
не мења се у делу услова за радно место: секретар школе, тако 
што се брише: „радно искуство у трајању од најмање 10 годи-
на рада у струци након стеченог образовања“. Услов у погле-
ду степена и врсте стручне спреме остаје непромењен. У делу 
ОСТАЛО мења се тако што се брише: „5“. потврду о радном 
искуству (за радно место под ред. бр. 3)“ и брише се: „доставља 
потврда о радном искуству (радно место ред. бр. 3)“. У осталом 
делу конкурс остаје непромењен. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања измене у публикацији „Послови“ 
за радно место секретара школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на адре-
су: 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 ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица

Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362

e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017, 27/2018 - др. закон, и 
10/2019, 6/2020) и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисцилпинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, 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. на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дат мора да испуњава услове из члана 3 тачка 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службеном гласнику РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно наставу из немачког јези-
ка може да изводи лице које је стекло високо образовање, и 
то: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). 

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017, 27/2018 - др. закон, и 10/2019, 
6/2020) и то: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора 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 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да 
испуњава услове из члана3 тачка 9 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи ( “Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) , односно наставу из математике може да 
изводи лице које је стекло високо образовање, и то: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - 
професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, професор матема-
тике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломи-
рани математичар - механичар; мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике односно математике и информатике.

Наука и образовање
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Кувар
УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова за обављање послова радног места сервирке - кувар 
радни однос може се засновати с лицем које има четврти сте-
пен стручне спреме куварске струке и које је здравствено спо-
собно за рад са намирницама за људску употребу. Уверење о 
здравственој способности за рад са намирницама - санитарни 
преглед, доставља изабрани кандидат приликом пријема у рад-
ни однос.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу на сва три радна места 
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019, 6/2020) и да уз пријаву на кон-
курс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипло-
ме/сведочанства о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена 
фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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-
крвњење, за кривично дело примања или давања 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање- оригинал или оверена фото-
копија; доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад достављају само кандидати 
чије образовање није стечено на српском језику; кратка био-
графија CV (није обавезно). Наведена документа се по окон-
чању конкурса не враћају кандидатима. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра. Проверу психофизичких способности кандидата за радна 
места наставника немачког језика и математике, који испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс 
вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати школи достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова за 
заснивање радног односа доставити на адресу школе или лич-
но у секретаријат школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Наставник стручних предмета 
електроструке - теоријска настава 

смер електроенергетика
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; да познаје 
језик на коме се изводи настава. Кандидат у пријави на конкурс 
подноси следећа документа: 1. пријавни формулар који може-
те наћи на интернет страници Министарства; 2. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се 
оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе/уверења 
о звању и степену стручне спреме; 3. оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 4. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 5. доказ о неосуђиваности. 
Пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу 
психофизичке способности у складу са законом. Доказ о здрав-
ственој способности кандидата подноси се пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Сва потребна обавештења могу се добити у секрета-

ријату школе на тел. 022/474-716. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: 
Вука Караџића 70, 22400 Рума, са назнаком „За конкурс“.

ОШ “РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ 
САВА”

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел./факс: 022/321-301, 022/321-497
e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

1) Наставник математике

2) Наставник српског језика

3) Дефектолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник 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 прописане одредбама чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
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. гл. - Просветни гл.”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19) и и то да: 1) има одговарајуће 
образовање (за наставника предметне наставе односно струч-
ног сарадника - дефектолога, прописано чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и стручних 
сарадника у основној школи, као и чл. 2 ст. 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гл. - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19); за спремачицу: 
основно образовање), 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач-
ке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом достављају уста-
нови. Потребна документацији коју треба доставити: попуњен 
пријавни формулар, оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 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 педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; оригинал или оверену фотокопију доказа да има обра-
зовање из психолошких, 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 дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за 
напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да кандидат који 
се јавља на конкурс није лице осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело из тачке 3 оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци (прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику а доказује се 
потврдом одговарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. 

4) Чистач просторија (спремачица)
2 извршиоца

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 именована од стране директора школе. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о 
раду (“Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да испуњава и услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање - I степен стручне спре-
ме, завршена основна школа; општа здравствена способност 
за рад; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе уз попуњени пријавни формулар: 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, као доказ о одговарајућој врсти и степену стручне 
спреме; 2. уверење да имају општу здравствену способност за 
рад - лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом; 3. уверење да нису осуђивани 
правноснажном 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, 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 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, доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиден-
ције- 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 овере-
на фотокопија не старије од 6 месеци, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве; 4. уверење о држављанству Републике Србије оригинал или 
оверена копија, 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија) издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом). Доказе о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
кандидати подносе уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пре доношења одлуке о избору, кандидати за сва 
радна места, који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних 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 избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњењу услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у секретаријат 
школе у затвореној коверти или поштом на адресу ОШ „Растко 
Немањић - Свети Сава”, 22330 Нова Пазова, Његошева 4, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ШОСО “АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Наставник предметне наставе - 
енглеског језика

у посебним условима
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
др. закон), као и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17,13/18), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС - Просветни гласник РС” 
бр. 17/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012, 11/16); да поседују 
уверење о стручној дефектолошкој оспособљености за рад 
са ученицима ометеним у развоју, да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или положили испит из тог језика по програму 

Наука и образовање
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одговарајуће високошколске установе и да су стекли средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или положили испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу докумен-
тацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције; уверење о 
стручној дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима 
ометеним у развоју, доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доказ се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се под-
носе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу 
школе: ШОСО “Антон Скала”, Стара Пазова, Карађорђева 12, 
лично или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

СУБОТИЦА

ОШ “МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87

Секретар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће образовање: Кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 132. став 2) у 
вези са чланом 140. став 1) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018-др.
закони, 10/19 и 6/20: даље Закон); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 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.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл.139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о знању српског језика - доказ је 
у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, док кандидат који је одгова-
рајуће образовање стекао на српском језику испуњеност овог 
услова доказује дипломом о стеченом образовању, попуњен 
и одштампан формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs). Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Конкурс траје 8 дана од 
дана обљављивања у листу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 

послате путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати поштом 
или предати лично у затвореној коверти, радним данима од 
7.30 до 14.30, у секретаријату школе, адреса: ОШ „Мајшански 
пут” Суботица, Мајшански пут 87, 24000 Суботица.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник клавира
5 извршилаца

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник удараљки

Наставник саксофона

Наставник џез клавира

Наставник солфеђа
3 извршиоца

Наставник хармонике

Наставник хорне
са 60% радног времена

Наставник трубе
на мађарском језику, са 80% радног 

времена

Наставник корепетитора
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: сходно члану 140. ЗОСОВ, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета;студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука у ком случају кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмете, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Обавезно образовање лица из члана 
140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најамње 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 обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Програм за стицање образовања из става 1. овог 
члана остварује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из става 1. овог члана закона. Врста 
образовања, односно потребно звање за радна места настав-
ника и наставника корепетитора наведена у овом конкурсу про-
писана је Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних срадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно 
информисање („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015,11/2016 и 2/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 
1/2020). Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има психофизичку 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, да зна српски језик и 
мађарски језик за радно место наставника трубе. Уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да доста-
ве: кратку биографију, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом, извод из 
казнене евиденције МУП- а РС који није старији од 6 месеци 
као доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, доказ о одговарајућем образовању: уверење 
или диплому о стеченом образовању, доказ о знању српског 
језика, односно српског и мађарског језика (сведочанство или 
диплома о завршеној средњој, вишој или високој школи из 
које је видљиво да је кандидат стекао образовање на српском, 
односно мађарском језику, или уверење о положеном испиту 
из српског, односно мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе), доказ да кандидат поседује знање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и из 
развојно-педагошких предмета (потврда, уверење или дипло-
ма факултета/ одговарајуће високошколске установе, додатак 
дипломи из кога је видљиво да је кандидат положио одгова-
рајуће испите или уверење о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу). Све наведене документе кандидат мора 
поднети у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора 
о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: најмање основно обра-
зовање, односно завршена основна школа; да кандидат има 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; Уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да 
доставе: кратку биографију, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом, извод 
из казнене евиденције МУП- а РС који није старији од 6 месеци 
као доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, доказ о одговарајућем образовању: сведо-
чанство о завршеној основној школи. Све наведене документе 
кандидат мора поднети у оригиналу или овереној фотокопији. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду.

Клавирштимер
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: врста образовања за рад-
но место клавирштимера прописана је Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места у Музичкој школи 
Суботица, односно за ово радно место потребно је средње 
образовање; да кандидат има психофизичку 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије; Уз попуњен и одштампан пријавни форму-
лар, кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
са холограмом, извод из казнене евиденције МУП- а РС који 
није старији од 6 месеци 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 
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и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ о одговарајућем 
образовању: диплому о завршеној средњој школи. Све наведе-
не документе кандидат мора поднети у оригиналу или овереној 
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати треба да преузму формулар за пријаву на 
конкурс на интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар и да попуњен и одштампан пријав-
ни формулар заједно са осталом потребном документацијом 
наведеном у овом конкурсу доставе школи, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по истеку овог 
рока су неблаговремене и као такве неће бити узимане у раз-
матрање. Пријаве које не садрже сву потребну документацију 
наведену у овом конкурсу у оригиналу или овереној фотоко-
пији су непотпуне и као такве неће бити узимане у разматрање. 
Кадидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве се могу предати лично 
у секретаријату установе радним данима од 08.00 до 14.00 
часова или послати поштом на адресу установе: Музичка шко-
ла Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за 
информације: 024/525-672.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола
Трг др Зорана Ђинђића 12

тел. 024/711-934 
e-mail: gimnazijabt@mts.rs

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Професор филозофије
са 91% радног ангажовања, са 

познавањем оба наставна језика - 
српског и мађарског

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани фило-
зоф; мастер филозоф; наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада за предмет Филозофија може да изводи и профе-
сор филозофије и социологије.

Професор физике
са 70% радног ангажовања, са 

познавањем оба наставна језика - 
српског и мађарског

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани астрофизичар; 
дипломирани физичар; дипломирани физичар за општу физи-
ку; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; 
дипломирани физичар-истраживач; дипломирани физичар за 
теорију и експерименталну физику; дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар-теоријска и 
експериментална физика- мастер; дипломирани физичар- при-
мењена и компијутерска физика- мастер; дипломирани физи-
чар- мастер; дипломирани професор физике- мастер; дипло-
мирани физичар- мастер физике- метерологије; дипломирани 
физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар 
- мастер медицинске физике; мастер физичар; наставу и дру-
ге облике образовно- васпитног рада за предмет филозофије 
може да изводи и: дипломирани астроном, астрофизички смер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да подне-
су: кратку биографију, попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о неосуђиваности, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Кандидат мора да има 
доказ о завршеној школи на српском наставном језику. Дирек-
тор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Гимназија и економска школа „Доси-
теј Обрадовић”, 24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 12, 
тел. 024/711-934, мејл: gimnazijabt@mts.rs. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Агроекономија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука, 
са докторском дисертацијом из уже научне области Агроеко-
номија. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне 
и друге услове прописане одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, са 
изменама и допунама од 20. децембра 2018. године, Правилни-
ка о ближим мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године 
(измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 
2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године 
и 9. октобра 2018. године) и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. 
новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Уни-
верзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у 
штампаној форми и у електронској форми на CD-у (Образац и 
Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чипо-
ване личне карте потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и 
све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
Конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима.

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Наставник физичког васпитања
за наставу на мађарском наставном 

језику 
УСЛОВИ: 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 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 педагошких наука, уз услов да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и да поседује степен и врсту образовања 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Затим, знање мађарског 
језика и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника (Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава 
да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос).

Наставник географије
са 80% радног времена, за наставу на 

мађарском наставном језику
УСЛОВИ: 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 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 педагошких наука, уз услов да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и да поседује степен и врсту образовања 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Затим, знање мађарског 
језика и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника (Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава 
да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос).

Чистачица
са 90% радног времена

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: На основу члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закон и 10/2019), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице ако: има одговарајуће образовање, има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 
Кандидат је дужан да приложи следеће документе: попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), са пода-
цима за контактирање кандидата, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља се 
у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта); 
доказ о испуњености услова из члана 141 став 7 Закона (знање 
српског, односно мађарског језика); доказ о испуњености усло-
ва из члана 142 Закона (образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно положен стручни 
испит или испит за лиценцу наставника), Закон сходно члану 
142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос; лекарско уверење, којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду). Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста 
образовања наставника и стручних сарадника, а исти се може 
преузети на интернет страници ООШ “Ади Ендре” из Малог 
Иђоша: www.adyskola.edu.rs (општи интерес - документи). 
Место рада: ООШ “Ади Ендре”, Мали Иђош, Главна 27. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа/конкурса у листу „Послови”. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664. Адреса 
на коју се подносе пријаве: ООШ “Ади Ендре”, Главна 27, 24321 
Мали Иђош (поштом или лично - у секретаријату школе). Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Домар - мајстор одржавања
у издвојеном одељењу у Мачванском 

Причиновићу
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 - одлука 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 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/2019), посебне услове у 
погледу стручне спреме из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Вук Караџић” Шабац. Уз пријаву 
на конкурс доставити: 1) оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (средње образовање); 2) доказ 
да је кандидат стекао средње образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из 

Наука и образовање 
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тог језика по програму одговарајуће установе (оригинал или 
оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству; 4) извод 
из матичне 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) доказ о положеном 
стручном испиту за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројењем у котларници); 7) краћу биографију.

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима вршиће Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства. Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу: Основна школа “Вук Караџић” 
Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15355 Црна Бара

Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно место 
треба да испуњава услове из члана 139. и члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020), као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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. Чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је наставник, васпи-
тач 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) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту: наставник разредне наставе, и то: професор 
разредне наставе, професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да 

поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија); 3. доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и 
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског језика 
са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са чланом 
154. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, Улица Миодрага 
Петровића 54, 15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведено радно место 
треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020 ) као и чланова 17. и 23. 
Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Јанко Веселиновић” у Црној Бари дел. бр.01-121 о 26.03.2018.
године, Измене и допуне Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Јанко Веселиновић” у Црној Бари дел. 
бр.01-147 од 12.02.2020.године. Члан 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује услове за пријем 
у радни однос, односно да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку 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 нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности 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) 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 про-
веравају 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 закљу-
чења уговора о раду. Чланом 23. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Јанко Веселиновић” у Црној 
Бари дел. бр.01-121 о 26.03.2018. године, Измене и допуне Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јанко 
Веселиновић” у Црној Бари дел. бр.01-147 од 12.02.2020.године 
прописано је да за обављање послова радног места чистачица 
радни однос може се засновати са лицем које испуњава услове 
прописане чланом 17. овог правилника и има први степен стру-
чне спреме, односно завршену основну школу. Члан 17.наведе-
ног правилника одговара члану 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, односно сведочанства или уверења), 2. да 
је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС 
не старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија). 
3. доказ 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-

вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал или 
оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома односно сведочанство или уверење издато и стечено 
на српском језику - оригинал или оверена фотокопија). Напоме-
на: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са чланом 
154. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, Улица Миодрага 
Петровића 54, 15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведено радно место 
треба да испуњава услове из члана 139. и члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020 ) као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи («Сл. гласник РС- Просветни 
гласник», број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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. Чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је наставник, васпи-
тач 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) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник математике, и то: - професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - 
информатичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 

Наука и образовање



   |  Број 873 | 18.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs98 

предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - 
професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, професор матема-
тике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломи-
рани математичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике односно математике и информатике.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија). 3. доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а- не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и 
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског језика 
са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља забрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са чланом 
154. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији  „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, Улица Миодрага 
Петровића 54, 15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведено радно место 
треба да испуњава услове из члана 139. и члана 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020 ) као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи («Сл. гласник РС- Просветни 
гласник», број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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 уго-
вора о раду. Чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је 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 пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких наука 

или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) прописани су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном 
месту Наставник енглеског језика.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), 2. да је држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија). 3. доказ да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а- не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија), 
4. доказ да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и 
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског језика 
са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са чланом 
154. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији  „Послови”. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, Улица Миодрага 
Петровића 54, 15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Медицински техничар у посебним 
условима

УСЛОВИ: 1. средња стручна спрема (IV степен) – медицинска 
сестра-техничар - општи смер, 2. психичка, физичка и здрав-
ствена 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 кандидат има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да доставе оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству и извод из МК рође-
них, доказ да је кандидат стекао образовање на језику на коме 
се обавља образовно-васпитни рад ако образовање није стече-
но на том језику, уверење о некажњавању, уверење о положе-
ном стручном испиту, пријавни формулар (са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кратку биографију. 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 (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава”, 
Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт телефон: 015/341-129.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ”
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Наставник разредне наставе
у Глушцима и издвојеном одељењу у 

Узвећу
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно место 
треба да испуњава услове из члана 139. и члана 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20 ) као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). Члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописује усклове за пријем у рад-
ни однос, односно да 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 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује 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. Чланом 140. став 1.и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је наставник, васпи-
тач 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) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи («Сл. гласник РС- Просветни гласник», 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста образовања за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту Наставник разредне наставе, и то: професор 
разредне наставе, професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар треба да 
достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (ове-
рену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотокопија), 3. 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 човеч-
ности 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 шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија), 4. доказ да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата 
и стечена на српском језику или уверење одговарајуће висо-
кошколске установе да је лице положило испит из српског јези-
ка са методиком оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са чланом 
154. став 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 

Наука и образовање
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установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је канди-
дат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, Улица Светомира Алимпића 3, 
15356 Глушци.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ 
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, у издвојеним 

јединицама Варна, Грушић и Јевремовац

Наставник географије
са 70% радног времена у Шапцу и 

издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII/1 степен 
одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018- идр. Закони) и 
уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс-наћи 
на сајту МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од намање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
5. уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 
6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 
саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић“, Шабац, Масарикова 
136, 15000 Шабац за или лично предати у Секретаријату шко-
ле, од 08 до 14 часова.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА 
ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник предметне наставе 
хемијско-технолошке групе 

предмета
са 75% радног времена

Наставник предметне наставе 
биологије

са 60% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018-
др.закон, 10/2019 и 6/2020) и звање сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, 
неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број: 8/2015, 16/2015 и 19/2015) за предметну наставу 
хемијско-технолошке групе предмета и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-
испр. 13/2016 и 7/2019) за предметну наставу биологије. Кан-
дидати морају имати: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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; држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и уз одшампани примерак пријавног 
формулара достављају школи следећа документа: дипло-
му о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; 
уверење о неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје 
отворен осам (8) дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу: Стручна хемијска и текстилна школа, 15000 Шабац, Хај-
дук Вељкова 10, телефон: 015/352-730.

ОСНОВНА ШКОЛА „НАТА ЈЕЛИЧИЋ”
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

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

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) - наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије и специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмете; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 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, мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку, 
физичку и и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1. 
тачка 3) Закона, да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано пра-
воснажном 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривич- них дела против полне слободне, 
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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (од надлежне службе МУП не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених ( не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу.

ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
15233 Метлић, Волујац

Спремачица
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 васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 10/19). Потребно је да кандидати имају завршену 
основну школу. Кандидати достављају следећу документацију: 
одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са 
званичне интернет странице Министарства просвете), кратку 
биографију, оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству 

Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену 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 кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објаве конкурса, на адресу школе: ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Волујац, 15233 Метлић, са назнаком „За 
конкурс“. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 психолошку процену спо-
собности за рад, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене. Затим конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора са кан-
дидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИКА ПОПОВИЋ” 

Владимирци, Светог Саве бб

Наставник ликовне културе
у матичној школи у Владимирцима и 
издвојеном одељењу у Белотићу, са 

85% радног времена

Наставник енглеског језика
у издвојеним одељењима у Вукошићу, 

Каони и Јаловику, са 80% радног 
времена

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Белотићу, са 

88% радног времена

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 10/19, 
6/20): услови из чл.139. Закона: 1) да имају одговарајуће обра-
зовање (у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи), 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу уго-
вора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: радну биографију, 
попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (канди-
дати који су завршили студије другог степена, достављају и 
диплому са основних студија); уверење о неосуђивансти (орги-
нал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оргинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оргинал или 
оверену фотокопију); кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно – васпитни рад. Конкурсна комисија коју 
именује директор за спровођење конкурса утврдиће испуње-
ност услова за пријем у радни однос кандидата из члана 139.
Закона о основама система образовања и васпитања,у року 
од 8 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос на неодређено време у року од осам дана од дана 
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пријема резултата психолошке процене, након чега ће обавити 
разговор са кандидатима са листе. Решење о избору кандидата 
комисија доноси у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Жика 
Поповић” Владимирци, Светог Саве бб, Владимирци или преда-
ти непосредно у сектретаријату школе, у коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Све информације могу се добити на теле-
фон: 015/513-134, сваким даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “МАЈУР” 
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
1.) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, или 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. члана 140 Закона мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно групу предмета. 
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 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да 
испуњава и услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 
3, 4. и 5. и чланом 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 
10/2019). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
4) доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, који издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци), 5) доказ 
о познавању српског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику), 6) краћу биографију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уго-
вора о раду достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Мајур“, Светог Саве 4, 
15353 Мајур.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) 
- наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне стру-
дије, специјалистичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно 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 наука; 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 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-

цима; да није осуђивано за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању; доказ да лице није осуђивано 
правоснажном 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о знању српског 
језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“

Латвица, 31236 Дивљака
тел. 031/3899-690

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са 
чланом 140. и 141. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/2020) и чланом 3. тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл.гласник РС - Просветни 
гласник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/2019), да у складу са чланом 142. Закона има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких,педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, да има држављанство Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139. Сстав 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно - 
васпитни рад (обавезно достављају само они који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика). Уз одштампан образац пријавног формулара, кандида-
ти достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење или потврду да није осуђиван (не старије од 6 
месеци), личну биографију. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима ( не старије од 6 месеци), прилажу кандидати прили-
ком заснивања радног односа. Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Сви докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана, по истеку конкурса упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих 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 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 кандидатима. Разговор са канди-
датима биће обављен у просторијама ОШ „Јездимир Трипко-
вић”, Латвица. Пријаве са доказима о испуњености услова се 
предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Јездимир 
Трипковић”, Латвица бб, 31236 Дивљака. Пријаве се предају у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставник математике”. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са 
чланом 140. и 141. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.зако-
ни, 10/2019, 27/2018 - др.закони и 6/2020) и чланом 3. тачка 9. 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/2019); да у складу са чланом 142. Закона има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(обавезно достављају само они који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика). Уз одштампан 
образац пријавног формулара, кандидати достављају доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење или потврду 
да није осуђиван (не старије од 6 месеци), личну биографију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), 
прилажу кандидати приликом заснивања радног односа. Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, 
по истеку конкурса упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
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 ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непосредно у секре-
таријату школе, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова 
или поштом на адресу: ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица бб, 
31236 Дивљака. Пријаве се предају у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на радно место: 
наставник физике”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

31233 Крушчица
тел. 031/3898-006

Наставник матеметике
са 88,89% радног времена у матичној 

школи и ИО Висока
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. Закон и 
10/19, 6/20) и чл. 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) и то: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној 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 безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за криваична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира 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 као језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 

Наука и образовање
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однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију) 4. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену копију); 5. кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/ уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педгогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/ испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као и услов за 
полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 
6. кратку биографију, 7. доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно- васпитни рад у школи се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стећено на том језику. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање која ће извршити проце-
ну применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати на адресу 
Основна школа “Ратко Јовановић” Крушчица, 31233 Крушчица 
са назнаком “За конкурс”. Контакт телефон: 031/3898-006. Рок 
за подношење пријава 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. У пријави обавезно навести контакт телефон.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице
Велики парк 3

тел. 031/513-095

Наставник стручне групе предмета 
из области графике (на предметима: 

Графика, Графика књиге, 
Технологија штампе и Обликовање 

графике)

Наставник математике
са 61,2% норме 

Помоћни радник - спремачица

Помоћни радник - спремачица
са 60% норме 

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и 
попуњеним пријавним формуларом објављеним на званичној 
интернет страници Министарства, кандидати подносе: 1. доказ 
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме: за спремачи-
це је потребан завршен основни ниво образовања, док је за 
наставнике потребна диплома завршених студија другог степе-
на или са њима изједначених основних студија у трајању под 
најмање 4 године, као и да њихова стручна спрема одговара 
оној наведеној у Правилнику о степену и врсти образовања 
настравника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019); 2. уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених; 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 конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду (на процену ће бити упућени кандидати 
који уђу у ужи избор). Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или донети 
лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 12.00 часо-
ва. Контакт телефон: 031/513-095.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
20% радног времена, у ИО Јежевица

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
22,22% радног времена, у ИО Јежевица

Наставник математике
на одређено време ради замене 

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

школи

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
непуним радним временом од 30%

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и 140 
Закона: 1) да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): 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 изрече-
на 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: 1) 
кратку биографију или CV; 2) оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању, 3) уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 4) уверење о неосуђиваности; 5) лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Пријаве и приложена документа-
ција се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Молбе слати на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу 
са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019 
и 6/2020 у даљем тексту Закон) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС“, број 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати достављају доказ о испуњености усло-
ва у погледу стручне спреме (оргинал или оверена фотокопија 
дипломе), доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду), уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених и уверење или потврду о нео-
суђиваности. Образац пријавног формулара кандидати преу-

зимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: htpp: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: I степен 
стручне спреме, основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има држављанство Републике 
Србије. Уз одштампан образац пријавног формулара, кандида-
ти достављају доказ о испуњености услова у погледу стручне 
спреме (оргинал или оверена фотокопија дипломе), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду), извод из мати-
чне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности. 
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
Ново на сајту, на адреси htpp: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРЕКОВО”
31234 Бреково

тел. 031/897-224

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у 

матичној школи у Брекову и ИО Добраче
2 извршиоца

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, за рад у 

Брекову, у ИО Добраче

Наставник технике и технологије 
и наставник информатике и 

рачунарства
са 65% радног времена, за рад у 

матичној школи у Брекову и ИО Добраче
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС “ бр. 88/17,27/18-др. Закон и 
10/19 и 6/20) и чл. 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 ) и то: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за криваична дела насиље у поро-
дици, одузимање 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 пра-
вом, 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 као 
језик на којем остварује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног фор-
мулара кандидати достављају: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, (ори-
гинал или оверену копију) 4. извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену копију); 5. кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/ уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педгогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/ испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као и услов за 
полагање испита за лиценцу ( сматра се да наставник, који је у 

Наука и образовање



   |  Број 873 | 18.03.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs102 

току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 
6. кратку биографију, 7. доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно- васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стећено на том језику. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма у Националну службу за запошљавање која ће извршити 
процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати 
на адресу Основна школа “Бреково” Бреково, 31234 Бреково 
са назнаком “За конкурс”. Контакт телефон: 031/897-224. Рок 
за подношење пријава 8 дана од дана објављиавања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. У пријави обавезно навести контакт телефон.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи (солфеђо)

са 60% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Лајковцу

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања и услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи. Уз пријаву се подносе: одштампан 
и попуњен формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ о знању српског језика; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела 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. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Докази се при-
лажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ “САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Наставник српског језика и 
књижевности

са 78% радног времена
УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са члановима 139. 
и 140. Закона 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 одговарајуће високо образо-
вање: (1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 
студијама другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз чега мора да има завршене студије 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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ђацима и учени-
цима; 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 поро-

дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, 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 налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије; доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 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 основама 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 језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); лекарско уверење; радну биографију. Наведени документи 
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији не старији 
од шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене 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 секретара 
школе путем телефона: 014/3445-172.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Наставник куварства
са 70% радног времена

УСЛОВИ: за радно место наставника куварства кандидат треба 
да испуњава услове из члана 139. и члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – др.закон и 6/20) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство, туризам (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18), и то да: 1) 
је стекао одговарајуће високо образовање: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005.године; в) изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вично дела примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс, кандидат треба да доста-
ви: 1) пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког 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 конкур-
са); 5) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 
6) уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања 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 образовно-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 фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, 

не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосред-
но секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број 014/221-462.

ОШ “ДУШАН ДАНИЛОВИЋ”
14212 Бргуле, Радљево бб

тел. 014/471-106

Стручни сарадник
УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник” бр. 88/17 и 10/19), 
кандидат треба да има образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области пдагошких наука, образовање на основним сту-
дијама 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 правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 
3) ЗОСОВ-а; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписа-
на пријава са биографијом; попуњени пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја ,оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о неосуђиваности - не старије од 6 месеци (уверење из казне-
не евиденције МУП-а Републике Србије надлежне полицијске 
урпаве), кратку биографију - CV, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уго-
вора о раду), доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосредно или путем поште 
на горе наведену адресу у затвореној ковери са назнаком за 
“Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт особа и телефон: 
Деан Веселиновић, секретар 014/471-106.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) да има 
завршено основно образовање и васпитање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности - не старије од 6 месеци (уверење 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије надлежен 
полицијске урпаве), кратку биографију - CV, лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу у затвореној ковери са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос”. Контакт особа 
и телефон: Деан Веселиновић, секретар 014/471-106.
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ГИМНАЗИЈА 
“БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ” 

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема VII/1 
степен, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији - наставник биологије, испуњеност услова по прописима 
Закона о раду као и услова из члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Документација 
потребна за конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом 
образовању; 2. уверење да кандидат није осуђиван - оригинал 
или оверену копију; 3. уверење о држављанству - оригинал или 
оверену копију; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о посе-
довању психичке, физичке и здраствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидати 
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака у складу са чланом 154. Закона о основама 
система образовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе наведену адресу, 
са назнаком: “За конкурс - наставник биологије”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема VII/1 
степен, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гим-
назији - наставник физичког васпитања, испуњеност услова 
по прописима Закона о раду као и услова из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потрбну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија дипло-
ме о стеченом образовању; 2. уверење да кандидат није осуђи-
ван - оригинал или оверену копију; 3. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену копију; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; 5. кратак CV канди-
дата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се 
подвргну проверипсихофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу са чланом 154. 
Закона о основама система образовања и васпитања, по рас-
пореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање о чему ће кандидат бити благовремено оба-
вештен. Кандидат мора знати језикна коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу са назнаком “За конкурс - наставник физичког 
васпитања”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168 

Спремачица
са 80% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу у Табановићу
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
“Милан Ракић” Мионица и то: да је стекао одговарајуће обра-
зовање: завршена основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Основној школи 
“Милан Ракић” Мионица; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном 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, 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу: 1) потписа-
на пријава са кратком биографијом, тачном адресом пребива-
лишта и актуелним бројем фиксног или мобилног телефона; 2) 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 3) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 4) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 5) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); 6) доказ о неосуђиваности - уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано за кривична дела 
за која 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 мало-
летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); 7) уверење из основног и вишег суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора 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 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); 8) доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно - васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 9) доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве без потребне документације уз пријаву, као 
и фотокопије докумената које нису оверене, неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити поштом на горе наведену адресу или лично 
у школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе путем телефона 
014/3421-168.

ОШ “ВОЈВОДА МИШИЋ”
14207 Пецка, Краља Петра 50

тел. 014/3455-109

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”,бр 88/2017, 27/2018-др закони и 10/2019) и то да има одго-
варајуће високо образовање стечено: 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 одговарајајући 
предмет, односно групе предмета или (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основим 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10 септембра 2005. 
Кандидат који се пријављује на радно место директора школе 
попуњава пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштам-
пани пријавни формулар треба да приложи: 1. биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и прегледом кретања у 
служби и прегледом програма рада школе; 2. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију 
диломе); 3. доказ о положеном испиту за лиценцу(оригинал 
или оверену фотокопију); 4. доказ о знању српског језика(дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по програму високош-
колске установе - оргинал или оверену фотокопију); 5. потвр-
ду о радном стажу - најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог образо-

вања (оригинал), изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019), дуж-
ност директора може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. за наставника те врсте школе 
и најмање десет година рада у установи; 6. доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнућа, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против равног 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 (уверење/потврда из МУП-а, не 
старије од шест месеци оригинал или оверена фотокопија; 7. 
доказ да против кандидата није покренута оптужница за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018 - др закони и 10/2019) уверење/потврда из надлежног 
суда-а, не старије од шест месеци оригинал или оверена фото-
копија; 8. извод из матичне књиге рођених оригинал или ове-
рена фотокопија; 9. доказ да је држављанин Републике Србије, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
10. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду (оргинал или оверена фотокопија); 11. 
лиценца за директора ако је има уколико је нема лице изаба-
рано за директора је дужно да га положи у законском року; 
12. кандидат које је претходно обваљао дужност директора 
школе дужан је да достави доказ о резултату стручном педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Уз документацију приложити и пријаву са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потпуном докуменатцијом доставити лично 
од 09.00 до 14.00 часова на наведену адресу школе, са назна-
ком: Конкурс за избор директора. Ближе информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 014/3455-109.

ВРАЊЕ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139. да има високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон и 10/2019) 
и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - 
Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/2018 и 11/2019.) за рад на радном месту наставника 
физике, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
судском пресудом за кривична дела за која 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунартодним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, и да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно -васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: 1. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија, 2. оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 3. 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, 4. 
уверење о неосуђиваности не страрије од 6 месеци (овај доку-
мент издаје МУП - Полицијска управа), 5. радну биографију у 
којој обавезно наводе да ли су вршили психолошку процену 
способности код надлежне НСЗ и када су је вршили, телефон 
за контакт. 6. доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовнмо - вапитни рад, уколико одговарајуће образовање 
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није стечено на српском језику. Место рада: Врање, Пионир-
ска 5. 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 оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног 
бележника. Потребна документација, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извр-
шена психолошка процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисја 
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 доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима обавиће се у просторијама школе, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се лично или поштом у затворе-
ним ковертама са назнаком „За Конкурсну комисију” на адресу 
Основна школа “Вук Караџић”, Пионирска 5, Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

Педагог
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту педагога школе: 
кандидати треба: 1) да поседује одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140-143. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 
и 11/2019; 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична 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, утвђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Вук 
Караџић” Сурдулица, Јадранска бб, 17530, Сурдулица. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници МПНТР; 2. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, не старије од 6 месеци; 3. доказ кан-
дидата да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал-
на или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју оставрених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагодије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), за оне који ово образовање поседују, за оне који 
ово образовање 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; 4. 
доказ из казнене евиденције МУП –а (оригинал или оверена 
фотокопија) да лице  није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-

торно понашање; 5. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); 7. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду; 9. конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор се врши у складу 
са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, канди-
дати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично 
или слати на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска 
бб, 17530 Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији ,,Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ”
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139. став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон 
и 6/2020), и посебне услове из Правилника о организацији и 
систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” у Сурдулици. Уз 
пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; (основно образовање); 
2) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврду да кандидат није осуђиван пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно пона-
шање; 5) краћу биографију, 6) да знају српски језик. 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. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Пријаве на конкурс са потребним документима, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу ОШ 
„Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска бб, 17530, Сурдулица. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Наставник историје
за 64,4% радног времена, односно 55% 

радног времена у редовној настави и 
9,4% радног времена у настави ФООО

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени глас-
ник 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 прописане члановима 139. и 140. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно: да има 
одговарајуће образовање према Правилнику о стручној спреми 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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 здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита: за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других заштићених међуна-
родним 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. 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, диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању из области образовања према 
Правилнику о стручној спреми и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, уверење из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита: за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење 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 испуња-
вају 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 осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, 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 непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику пре-
поручене 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 при-
логу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

Наставник разредне наставе
у настави Функционалног основног 

образовања одраслих
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени глас-
ник 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 испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139. и 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно: 
да има одговарајуће образовање према Правилнику о стручној 
спреми и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018) и Правилнику о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образовања наставни-
ка и андрагошких асистената за остваривање наставног плана 
и програма основног образовања одраслих („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” број 13/2013): да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, 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. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или 
у овереном препису или овереној фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених - не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса, уверење о држављан-
ству 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 Правилнику 
о стручној спреми и врсти образовања наставника и стручних 

Наука и образовање
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сарадника у основној школи; уверење о савладаном програму 
за рад са одраслима „Интегрални програм обуке за оствари-
вање програма функционалног основног образовања одра-
слих”; уверење из казнене евиденције МУП-а 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 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 слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског 
језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског језика по про-
граму одговарајуће школске установе. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата 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 ста-
ва и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне 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 прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА 
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел. 017/404-366

Наставник прехрамбене групе 
предмета

са 68,03% радног времена 

Наставник ветеринарске групе 
предмета

са 73,70% радног времена 
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24. Закона о рдау, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене одредбама чл. 139. и чл. 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и Правилником о врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада, пољопривреда, производња и пре-
рада хране (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018). Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: 1. пријавни формулар са инетрнет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2 ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 3. 
оригинал/оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 4. оригинал/оверена копија извода извода из матичне 
књиге рођених, 5. оргинал/оверена копија уверења о неосуђи-
ваности, 6. радну биографију и телефон за конктакт, 7. доказ 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 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 при-
лажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код 
јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована одлуком директора дел. 

бр. 206 од 04.03.2020. године. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стан-
дардизованих 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 кан-
дидата који испуњавју 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 кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је секретар школе на телефон: 
017/404-366. Пријаве слати на адресу: Средња пољопривред-
но-ветеринарска школа “Стеван Синђелић” Врање, Браће Риб-
никар бб. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-928

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира
2 извршиоца

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник 
хармонике
2 извршиоца

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник гитаре
Наставник уметничких и 

стручних предмета у музичкој 
школи и одређених предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник трубе

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стучној школи са одељењским 

старешинством - наставник 
кларинета

Стручни сарадник - нототекар
Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - др. 
закони и 6/20). Степен и врста образовања мора бити у складу 
са чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. број 18/2013, 2/17, 9/19 и 1/20). Кандидат 
мора: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље и породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична 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, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 
5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне инетрнет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни форму-
лар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, са исправом коју издаје високошколска установа, 
а којом кандидат доказује да је стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сагласно члану 
142. Закона о основном образовању и васпитању, доказ о нео-
суђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминатор-
ног понашања сагласно члану 139. ст. 1. тач. 3. ЗОСОВ-а (извод 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика за кандидате који на српском језику нису 
стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о 
раду, кандидати подносе и доказ о испуњености услова из чла-
на 139. ст. 1. тач. 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собост за рад са децом и ученицима). Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подно-
се на наведену адресу или лично у Секретаријату школе, где се 
могу добити и детаљније информације о конкурсу.

Лице на пословима одржавања 
хигијене у школи - чистачица

са 60% радног времена 
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18- др. закони 
и 6/20). Кандидат мора: 1 да има одговарајуће образовање - 
ниво основне школе, 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изрчена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одизимање малолетног лиц, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или даваље мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министраства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни 
формулар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу 
или овереној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, доказ о неосуђиваности за кривична 
дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно 
члану 139. ст. 1. тач.3. ЗОСОВ-а (извод из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика 
за кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће 
образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидати под-
носе и доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 1. тач. 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања (да имају 
психичку, физичку и здравствену способост за рад са децом и 
ученицима). Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену адресу 
или лично у Секретаријату школе, где се могу добити и детаљ-
није информације о конкурсу.

ОШ “20. ОКТОБАР”
17507 Власе бб

тел. 017/7457-102

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник српског језика
за 94% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да кандидат има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву проложи-
ти: пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
науке и технолошког развоја, оверени доказ о школској спреми 
(диплома), уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оверен), потврду високош-
колске установе о остварености најмање 30 бодова из психо-
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лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо 
образовање по пропису почев од 10. септембра 2005. године). 
Лице мора да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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 осно-
вама система образовања и васпитања. Лекарско уверење под-
носи се пре закључења уговора о раду и то од стране лица које 
је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима обавља надлежна НСЗ у Врању са кан-
дидатима који уђу у ужи избор , а испуњавају услове конкур-
са, применом стандардизованих поступака, сходно члану 154. 
став 5. Закона. Рок за подношење пријава на конкурс 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на адресу: ОШ “20. октобар” Власе, 17507 Власе. Контакт теле-
фон школе: 017/7457-102, звати од 7 до 14 сати. Контакт особа 
је секретар школе Душан Јовановић, пријаве слати поштом са 
назнаком “За конкурс” или донети лично у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Жбевац

тел. 017/7450-938 

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у шко-
ли - завршена основна школа, односно стечен први степен. 
Кандидат треба и да: 1. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 2. да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. има држављанство 
Републике Србије; 4. зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете; потписана пријава са радном биографијом; 
оверену копију дипломе или сведочанства о стеченом степену 
стручне спреме (домар), односно оверену копију сведочанства 
о завршеној основној школи (чистачица); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
копију извода из матичне књиге рођених и оригинал уверења 
о неосуђиваности. Доказ о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад је диплома о сте-
ченом степену стручне спреме. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставља 
се пре закључења уговора 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 про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака - о чему ће учесници поступка бити обавеште-
ни на контакт адресе које буду доставили у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за рад са 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор 
са кандидатима, а о датуму обављања разговора кандидати ће 
бити обавештени на број телефона који буду назначили у својој 
пријави. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати секретаријату школе, од 
09 до 12 часова или послати поштом на горенаведену адресу. 
Контакт: 017/7450-938.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
17500 Врање, Партизански пут 3

тел. 017/432-459

Библиотекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најкасније до повратка радника са 

боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњава и посебне 
услове и одговарајуће образовање предвиђене одредбама чл. 
139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” РС”; бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020 - др. закон) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019). 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријав-

ни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, 2. оверен препис дипломе о одгова-
рајућем образовању у складу са горе наведеним Законом, 3. 
оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од месеци, 4. оригинал/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- васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и учени-
цима. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је 
прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком директора дел. бр. 154 од 05.03.2020. годи-
не. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршења психолошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кан-
дидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурс-
на 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 разговора са канди-
датитма и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе, о чему ће кан-
дидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење прија-
ве: осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” НСЗ. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 017/432-459. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа “Радоје Домановић”, Партизански пут 3, Врање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/422-425, 423-630

Наставник практичне наставе у 
графичарству

са 90% радног времена
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” број 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 
18/18 и 7/19). У радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: 1. поседује одговарајуће високо 
образовање 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 одговарјући предмет, односно групе пред-
мета, (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена који комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему треба да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу прдмета, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да нису осуђивана 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела протв полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. имају држављанство Републике Србије, 5. знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитанај доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица из 
члана 140 овога закона је и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: 1. пријавни формулар (канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној инетрнет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

РС и заједно са осталом документацијом достављају школи), 2. 
биографију, 3. оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће образовање, 4. ориги-
нал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 6. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична 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 обрзира на изречену кривичну 
сакцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а 
Србије, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци), 
7. одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика, 
сходно члану 141 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Пријаве (пријавни форму-
лар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, 
односно заснивање радног односа, слати у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Хемијско-технолошка 
школа у Врању, Моше Пијаде бб, 17500 Врање, са ознаком “За 
конкурс” или лично доставити управи школе. Пријаве које не 
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и 
врсте образовања, односно одговарајућег образовања, пропи-
саног занимања (стручног назива), пријаве које буду непотпуне 
(не садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкур-
са) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом 
одлучивања у поступку пријема у радни однос. Информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 017/422-425 и 423-630. 

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ”
17523 Прешево, 15. новембра 100

тел. 017/668-655

1. Наставник српског језика и 
књижевности

за наставу на српском језику

2. Наставник српског језика као 
нематерњег језика

за наставу на албанском језику
2 извршиоца

3. Наставник математике
за 88,88% радног времена

4. Административни финансијски 
радник

5. Помоћно особље - чистач
2 извршиоца

Кандидати за радна места 1, 2 и 3: морају да испуњавају 
услове из чл. 139, 140. и 142 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних настаника у Гимназији и Правилника о 
организацији и систематизацији послова.

Кандидати за радно место 4: треба да има средњу стручну 
спрему и најмање четири године радног искуства.

Кандидати за радмо место 5: треба да имају I степен струч-
не спреме, најмање основну школу.

ОСТАЛО: за пријем у радни однос кандидати морају испуњава-
ти и следеће услове: доказ да имају психичку, физичку и зрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - прибавља 
се пре закључења уговора о раду; да нису осуђивани правнос-
нажном 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 малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном 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 мало-

Наука и образовање
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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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно 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 доставља уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику; радну биографију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају послодавцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Кандидати који су иза-
брани 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандида који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности 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 достављања решења. Директор одлучује о жалби у 
року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом 
на адресу: Гимназија „Скендербеу” Прешево, 15. новембра 
100, 17523 Прешево. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 017/668-655.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”

17514 Џеп
тел. 017/479-130

017/479-240

Наставник историје
у централној школи у Џепу и издвојеном 

одељењу у Мањаку, са 70% радног 
времена (14 часова)

Наставник технике и технологије
у централној школи у Џепу и издвојеном 

одељењу у Мањаку, са 60% радног 
времена (12 часова)

Наставник српског језика
у издвојеном одељењу у Мањаку, са 
94,37% радног времена (17 часова)

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Мањаку, са 
77,78% радног времена (14 часова)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да кандидат има одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије,мастер струковне 
студије, специјалистичке 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву приложи-
ти: пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, оверени доказ о школској спреми (диплома), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оверени), потврду високошколске установе о остваре-
ности најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ (лице које је стекло високо образовање по пропису 
почев од 10. септембра 2005. године). Лице мора да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потврду да лице 
није осуђивано за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Напомена: лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду и то од стране лица које је примљено по конкур-
су. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
обавља надлежна служба за послове запошљавања у Врању са 
кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају услове конкур-
са, применом стандардизованих поступака, сходно члану 154 
став 5 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс: 8 дана од 
дана објављивања у бесплатној публикацији о запошљавању 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве подносити на адресу: ОШ „Војвода Радомир 
Путник“, Џеп, 17514 Џеп. Контакт телефон школе: 017/479-130 
или 017/479-240, звати од 7 до 14 сати.

ДОМ УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА У БОСИЛЕГРАДУ

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/878-493

Домар
УСЛОВИ: средње образовање. Уз пријаву на оглас достави-
ти следећа документа: оверену копију дипломе о стеченом 
средњем образовању; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
против достојанства личности и морала; доказ о положеном 
стручном испиту за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници), оверена копија. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас са потребном документацијом кандидати могу 
доставити лично или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа у Босилеграду, Иво Лола Рибар бб, 17540 Боси-
леград. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВРШАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Наставник практичне наставе - 
фризер

у посебним условима у ШОСО “Јелена 
Варјашки”

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Кандидат треба да испуњава поред општих услова пропи-
саних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017) у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: А) да кандидат 
има завршену средњу фризерску школу; Б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; В) 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 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 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар (са званичне интернет странице) потребно је достави-
ти школи: 1) радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном – CV, 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверену фотокопију да није 
старија од шест месеци), 3) уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија и да није старије од шест 
месеци) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од шест месеци), 5) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци), 6) уколико кандидат није стекао средње обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази о испуњености услова а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) ове одлуке прибављка се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу 
добити на телефон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на кон-
курс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки”, Жарка Зрењани-
на 22, 26300 Вршац.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Медицински техничар - неговатељ
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Кандидат треба да испуњава поред општих услова пропи-
саних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” 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 („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: А) да кандидат има IV 
степен стручне спреме, завршену средњу медицинску школу. 
Кандидат мора да има положен стручни испит за медицинску 
сестру – техничара, прилаже се уверење. Б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, В) 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 поро-
дици, одузимање 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 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 и 
језик на коме се остварује образовно – васпитни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни фор-
мулар ( са званичне интернет странице) потребно је достави-
ти школи: 1) радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном – CV, 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверену фотокопију да није 
старија од шест месеци), 3) уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија и да није старије од шест 
месеци) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од шест месеци), 5) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци), 6) уколико кандидат није стекао средње обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази о испуњености услова а), в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Додатне информације се могу 
добити на телефон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на кон-
курс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на адресу: ШОСО „Јелена Варјашки”, Жарка Зрењани-
на 22, 26300 Вршац.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована од стране директора школе. Канди-
дат треба да испуњава поред општих услова прописаних чла-
ном 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 чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) 
и то: А) да кандидат има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 

Наука и образовање
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трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, Б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, В) 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, Г) да има држављанство Републике Србије, Д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно- васпитни 
рад (односи се на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријемни формулар (са званичне интернет странице) потребно 
је доставити школи: 1) радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном – CV, 2) оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме (оверену фотокопију 
да није старија од шест месеци) кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија, 3) уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања ( оригинал или оверена фотокопија и да није старије 
од шест месеци) из МУП-а, 4) извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом ( оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од шест месеци), 5) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци), 6) 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 установе. Докази о 
испуњености услова 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. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације се могу добити на телефон: 013/839-832, 013/837-
307. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се 
поднети лично или поштом на адресу: ШОСО „Јелена Варјаш-
ки”, Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Наставник разредне наставе 
у посебним условима у ШОСО “Јелена 

Варјашки”
2 извршиоца

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 именована од стране директора школе. Кандидат за 
радно место наставника разредне наставе у посебним условима 
треба да испуњава поред општих услова прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС” 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 („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 од 31.10.2018. године) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама 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 предмета; б) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно 

да је: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, професор односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом оштећеног слуха, дипломирани дефектолог - сурдоау-
диолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха, наставник дефектолог одсека 
(групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха, мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
глувих и наглувих особа, дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа, мастер дефектолог који је на основним односно 
мастер академским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји слуха, професор односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом оштећеног вида, дипломирани дефектолог - 
тифлолог, мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм специјална едукација 
и рехабилитација особа са оштећењем вида, дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм специјална едукација и рехабили-
тација особа са оштећењем вида, мастер дефектолог који је 
на основним односно мастер академским студијама завршио 
модул сметње и поремећаји вида, професор односно дипло-
мирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима, 
мастер дефектолог који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима, дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едукација и рехабилитација 
особа са моторичким поремећајима, мастер дефектолог који је 
на основним односно мастер академским студијама завршио 
модул моторичке сметње и поремећаји, дипломирани дефекто-
лог - мастер који је на основним академским студијама завр-
шио смер инклузивно образовање, мастер дефектолог који је 
на основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог  - мастер 
који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, професор разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком 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, Б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, В) 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминитарно понашање; Г) има 
држављанство Републике Србије, Д) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на канди-
дате који образовање нису стекли на српском језику). Сви кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са 
званичне интернет странице) потребно је доставити школи: 1) 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном – 
CV, 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме (оверену фотокопију да није старија од 
шест месеци) кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија, 3) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија и да није старије од шест месеци) из МУП-а, 4) 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није ста-
рије од шест месеци), 5) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци), 6) уколи-
ко 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 високошкол-
ске установе. Докази о испуњености услова под а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.  
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на 
телефон: 013/839-832, 013/837-307. Пријаве на конкурс са тра-
женом документацијом могу се поднети лично или поштом на 
адресу: ШОСО „Јелена Варјашки”, Жарка Зрењанина 22, 26300 
Вршац.

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905, 801-245
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

Спремачица

Наставник разредне наставе на 
румунском наставном језику

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова на радним 
местима под редним бројем 1-3. могу бити примљени кандида-
ти који поред општих услова из члана 24. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 57/2014, 13/2017 - одлука 
УС и 113/2017) испуњавају и услове предвиђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020): поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; познавање српског језика (за сва 
радна места - уколико образовање није стечено на српском 
језику) и језика на коме остварује образовно-васпитни рад (за 
радно место под редним бројем 2). Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се. За радно место под редним бројм 1: 
завршена основна школа. За радно место под редним бројем 
2: образовање у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). За радно место под редним 
бројем 3: образовање из области правних наука у складу са 
чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министар-
ства просвете; 2) очитану личну карту или фотокопију; 3) доказ 
о држављанству Републике Србије ( уверење о држављанству 
оригинал или фотокопију која није старија од 6 месеци); 4) 
извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену фото-
копију; 5) оверен препис или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној школи; 6) лиценцу за рад (за радно место под ред-
ним бројем 1 и 3. и то само за лица коју исту поседују, а она 
лица која немају лиценцу дужна су да је стекну у току рада); 
7) доказ о познавању српског језика (уколико образовање није 
стечено на српском језику) и језика на коме обављају образов-
но васпитни рад (радно место под редним ројем 2.); 8) уверење 
о неосуђиваности из суда и МУП-а оригинал или оверену фото-
копију. Сви кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на процену психолошких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности коју издаје надлежна здравствена установа, дос-
тавља се непосредно пре закључења уговора о раду и то ори-
гинал или оверена фотокопија.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука Караџића 8, са 
назнаком „За конкурс”. 

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19

тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
прописаних Законом о раду („Службени 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 чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да: 1. да лице има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања као и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/17 и 3/17); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документацију: кратку биогра-
фију (CV); оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме у складу са 3 став 1 тачка 9 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,2/17 и 3/17); уверење 
да није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; фотокопију личне 
карте; уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која су стекла образовање 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 (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата 
донеће Конкурсна комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Вршац, Дворска 17-19, 
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе: 066/805-6503 или на телефон 
013/831-701.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу у Парти

Наставник биологије
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика
за рад са ученицима од 1 до 4 разреда, у 
матичној школи у Избишту и подручним 
одељењима у Парти, Загајици и Орешцу, 

са 90% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

2 извршиоца

Секретар

Чистачица
за рад у подручном одељењу у Орешцу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане Законон о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), и то:

За радна места наставника разредне наставе, настав-
ника биологије, наставника математике и наставника 
енглеског језика: да има одговарајуће образовање однос-
но високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 

и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова (сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање); звање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18).

За радно место секретара: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 132 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и лиценцу за секретара. 
Уколико нема лиценцу, лице је дужно да је положи испит за 
лиценцу за секретара у року од две године од заснивања рад-
ног односа.

За радно место чистачице: Кандидат треба да има заврше-
но основно образовање - први степен стручне спреме.

За сва радна места: да је кандидат држављанин Републике 
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 кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу доку-
ментацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; 3) диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми и одговарајућу исправу 
коју издаје вискошколска установа као доказ да кандидат има 
образовање из педагошких, психолошких и методичких дисци-
плина или да је положио испите из педагогије и психологије 
и доказ да има положен испит за лиценцу односно стручни 
испит; 4) доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, не старији од шест месеци (издаје полиција); 
5) одштампан и попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете; 6) доказ о знању српског језика (достављају 
кандидати који су образовање стекли на другом језику); 7) 
краћу радну биографију (осим кандидата који први пут засни-
вају радни однос). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба за запо-
шљавање пре доношења одлуке о избору кандидата. Кандидат 
који буде био изабран у обавези је да пре закључења угово-
ра о раду достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
не старије од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати дос-
тављају на адресу школе: Исе Јовановића 5, 26343 Избиште, са 
назнаком „Конкурс за ___________”. Додатне информације на 
телефон: 013/893-050.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
предмет француски језик

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (одржавање трудноће, 
одсуство са рада ради неге детета и 
одсуство са рада ради посебне неге 

детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање 

радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19) 
и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2017, 27/18-др.
закон и 10/19) 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 и 13/2018, 11/2019); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним првом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (уписати број телефона за контакт), ове-
рена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење МУП-а 
о неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или овере-
на фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење или потврду) одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит из српс-
ког језика. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове 
за оглашени посао, упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Раз-
говор с кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а 
кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Поднета документација 
са пријемним формуларом се не враћа кандидатима. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања поштом или лично у затвореној 
коверти на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са наз-
наком „За конкурс”.

Радник на одржавању хигијене - 
чистач

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

(до повратка са боловања, најдаље до 
31.8.2020. године)

УСЛОВИ: поред општих услова из Закона о раду за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони и 
10/19): 1. да кандидат има одговарајуће образовање (у складу 
са чл. 50. Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва завршено основно образовање); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела давање или примање 
мита; за кривична дела из групе кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним првом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно право; 4. да је државља-
нин Републике Србије, 5. да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона за 
контакт), а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кан-
дидат доставља следећу документацију: доказ о завршеном 
основном образовању (оргинал или оверену копију), уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности не ста-
рије од 3 месеца, доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико основно 
образовање није стечено на српском језику. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
докази и који испуњавају услове за оглашени посао, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавање о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су 
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навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се оба-
вити у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и време-
ну бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Доказ о здравственој способности за рад са учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити поштом или 
лично на адресу: Основна школа “Митрополит Михаило” Соко-
бања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком 
„За конкурс” . Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна 
комисија неће разматрати. Поднета документација са пријем-
ним формуларом се не враћа кандидатима.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од дана 
од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи комисија 
именована од стране директора школе. Поред општих услова 
прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) кандидати треба да 
испуњавају услове прописане члановима 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/12019 и 6/2020 - даље: Закон); 
да лице има стечено основно образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139. 
став 1. тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидат 
подноси пријаву на конкурс у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на пријавном формулару који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз који се доставља потребна документа-
ција, односно докази о испуњености услова за избор кандида-
та, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (диплому 
или оверену фотокопију дипломе); извод из матичне књиге 
рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1.тачка 3) Закона 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (уверење); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском језику, 
краћу биографију - CV. У поступку одлучивања о избору настав-
ника комисија упућује кандидате на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: Економско-трго-
винска школа у Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број: 019/421-932. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат за радно место секретар установе треба 
да испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образо-
вање, б) да има психичку, физичку и здравствену способност, 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, г) да има држављанство Републике Србије, д) да зна 

српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потребно образовање: високо образовање на студијама 
другог степена (основне академске студије, мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), из области правних наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
из области правних наука. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву 
са радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију 
одговарајуће дипломе (уверења); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благо-
времене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 обавештени на 
контакт који су навели у својим пријавама. Након обављене 
психолошке процене за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора кандидати ће бити обавештени 
на број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основ-
на школа “Петар Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101 
Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За конкурс за радно 
место: секретар установе”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе - 
физика

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник предметне наста-
ве из предмета физика треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност, в) да 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, г) да има држављан-
ство Републике Србије, д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања наставника (члан 140. став 1. и 2., члан 141. и члан 142. 
Закона): наставник је лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б)студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 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) 
подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуња-
ва и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019- у даљем тексту: Правилник), 
односно учесник конкурса треба да је за радно место наставник 
предметне наставе физика: дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани 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 технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипло-
мирани астроном, смер астрофизика, професор физике-инфор-
матике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломи-
рани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, 
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипло-
мирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор 
физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-ин-
форматике, мастер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну 
школу – мастер, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор информатике и физике, дипломирани физичар 
– информатичар, мастер професор предмете наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области физике. Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете; потписану пријаву са радном био-
графијом; - оригинал или оверену фотокопију одговарајуће 
дипломе(уверења); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије(не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања( оригинал или оверена фотокопија уверења 
из МУП-а). Уверење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење) да је положио испит 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систе-
му војног школства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школства, испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. 
III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, II 
достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Кандидати чије су пријаве благовремене и 
потпуне и уз које су приложени неопходни 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 поступа-
ка, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
који су навели у својим пријавама. Након обављене психолош-
ке процене за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број 
телефона који напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се 
у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа “Петар 
Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично 
или поштом са назнаком ”За конкурс за радно место наставника 
физике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ДУЧИЋ”
23211 Клек, Васе Мискина 47

тел. 060/525-2118

Васпитач
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је 
пунолетан; 2. да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
високо образовање за васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропису које 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 

Наука и образовање
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10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање 
за васпитача на студијама првог степена - основне академске, 
односно струковне студије - студије у трајању од три године 
или више образовање васпитно-образовне струке, одсек за 
образовање васпитача предшколских установа, без обзира 
на радно искуство; 3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, иа да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да се против 
кандидата не води кривични поступак, 5. да има држављанство 
Републике Србије. Кандидати достављају: пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), дипло-
му о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 
Доказ о испуњености услова из тачке 3. конкурса (лекарско 
уверење) подноси кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, доставити на адресу: Основна школа „Јован 
Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације на телефон: 060/5252-118, секре-
тар школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе - 
физика

са 70% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове предвиђе-
не Законом о раду, као и посебне услове на основу члана 139. и 
140. Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Уколико канди-
дат нема наведено образовање, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има наведено образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са кратком 
биографијом, кандидат доставља и следећа документа: 1) ори-
гинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), 2) доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона - уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, 3) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не 
старије од шест месеци, 4) извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци, 
5) доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена копија потврде издата од стране висо-
кошколске установе); сматраће се да кандидат има поменуто 
образовање и уколико достави доказ да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију 
индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном 
испиту). Уколико кандидат нема образовање из тачке 5) оба-
везан 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. Доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 

Доказ о испуњености услова из тачке 2. (психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са 
потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови” на адресу: Средња шко-
ла Нови Бечеј, Маршала Тита 5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком 
“За конкурс”. Све потребне информације можете добити пози-
вом на број телефона: 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност, в) да није осуђиван правноснажном 
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 кривич-
но дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, г)да има држављанство Републике 
Србије, д) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140. став 1. и 2, члан 141. и члан 142. Закона): наставник 
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама 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 предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019- 
у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба 
да је за радно место наставник предметне наставе енглески 
језик: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглски језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм језик, 
књижевност и култура, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући премет). Уз пријаву на кон-
курс треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену фото-
копију одговарајуће дипломе (уверења); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из МУП-а) - уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ (потврду или 
уверење) да је положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе. Напомена 
у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, обра-
зовања стеченог у систему војног школства и образовања сте-
ченог у иностранству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, по претходно прибавље-

ном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање стечено у иностран-
ству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта о признавању 
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Кандидати чије су пријаве благо-
времене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 обавештени на 
контакт који су навели у својим пријавама. Након обављене 
психолошке процене за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, 
а о датуму обављања раговора кандидати ће бити обавештени 
на број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основ-
на школа “Петар Петровић Његош”, Стражиловска бб, 23101 
Зрењанин, лично или поштом са назнаком „За конкурс за радно 
место наставника енглеског језика”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23101 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност, в) да није осуђиван правноснажном 
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 кривич-
но дело примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, г) да има држављанство Републике 
Србије, д) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140. став 1. и 2., члан 141. и члан 142. Закона): наставник 
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама 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 предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019- 
у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба 
да је за радно место наставник предметне наставе техника и 
технологија: професор техничког образовања, професор тех-
нике, професор технике и информатике, професор информа-
тике и техничког образовања, професор техничког образо-
вања и машинства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор техничког образо-
вања и физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, професор техничког обра-
зовања и васпитања, професор техничког васпитања и обра-
зовања, професор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графичких 
комуникација, професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор основа техни-
ке и производње, професор политехнике, професор технике 
и медијатекарства, професор техничког образовања и медија-
текар, дипломирани физичар - професор физике и основа 
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор 
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физике и основа технике за основну школу - мастер, дипло-
мирани професор технике и информатике - мастер, дипломи-
рани професор технике - мастер, мастер професор технике и 
информатике, мастер професор информатике и технике, про-
фесор основа технике и информатике, мастер професор тех-
нике и информатике за електронско учење, мастер професор 
предметне наставе (претхондо завршене студије првог степена 
из области теничког и информатичког образовања). Наставу 
из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе 
и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета 
у трајању од осам семестара. Уз пријаву на конкурс треба да 
поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном 
биографијом; оригинал или оверену фотокопију одговарајуће 
дипломе(уверења); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије(не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања( оригинал или оверена фотокопија уверења 
из МУП-а). Уверење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”.  Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (потврду или уверење) да је положио испит 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Напомена у вези образовања стече-
ног у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систе-
му војног школства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање послова настав-
ника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, на основу акта о признавању стране високошколске испра-
ве и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају ориги-
нал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које 
су приложени неопходни 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака-о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт који су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолошке процене за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања раз-
говора кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе: Основна школа “Петар Петровић 
Његош”, Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или поштом 
са назнаком ”За конкурс за радно место наставника технике и 
технологије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 023/563-840.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

тел. 023/580-641

Секретар установе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос и потребни докази: 
учесник конкурса за радно место секретар установе треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образо-
вање, б) да има психичку, физичку и здравствену способност, 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, г) да има држављанство Републике Србије, д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потребно образовање: високо образовање на студијама 
другог степена (основне академске студије, мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), из области правних наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 годи-

не, из области правних наука. Уз пријаву на конкурс учесник 
конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију одговарајуће дипломе(уверења); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); доказ о испуњавању 
услова из члана 139. став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања( ори-
гинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса на огласној 
табли Националне службе за запошљавање. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и пот-
пуне и уз које су приложени неопходни 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 обавештени на контакт који су наве-
ли у својим пријавама. Након обављене психолошке процене за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања раз-
говора кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом подносе се у затвореној ковер-
ти на адресу школе: Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, 
23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком ”За конкурс 
за радно место секретар установе”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на број телефона: 
023/580-641.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

тел. 023/580-641

Спремачица
УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место спремачице треба 
да испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће обра-
зовање: у складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Зрењанинској гимназији: I степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност, в) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, г) да има држављан-
ство Републике Србије, д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учес-
ник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти стру-
чне спреме: сведочанство о завршеној основној школи; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); доказ о испуњавању 
услова из члана 139. став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно - васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уве-
рење из МУП-а не сме бити старије од дана објављивања кон-
курса на огласној табли Националне службе за запошљавање. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на 
адресу школе: Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, 23101 
Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле на број телефона: 023/580-641.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2
тел. 023/386-80-10

Домар школе
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017- одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ ”Доситеј Обрадовић” Фаркаждин: III или IV степен струч-
не спреме - техничке, машинске или електро струке; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за 
криивично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног детета или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. да има најмање 3 године радног искуства на радном 
месту домар. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mnp.gov.rs), 2. кратку радну биографију (CV), 3. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверење) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, 4. оригинал или оверену 
фотокопију уврења о држављанству Републике Србије, 5. ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, 6. доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно 
да је лице стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик, 7. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим канди-
дат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 8. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене достављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресду: 
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Маршала Тита 2, 23264 Фаркаждин, 
са назнаком „За конкурс за радно место домара”. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број: 023/386-80-10. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем.

СРЕДЊА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона основама система образовања и васпитања: 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 педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, при 
чему ово лице мора 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 происима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 пре-
носа 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 поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система 

Наука и образовање 
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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 ода дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 2) 
Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о степену и врести образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада економија, право и адми-
нистрација („Службени гласник Републике Србије”, бр. 16/15, 
11/16, 2/17, 1/19 и 9/19), 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 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 детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик. Кан-
дидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са кратким био-
графским подацима за заснивање радног односа - својеручно 
потписану, 2) одштампан и попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичене интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 3) оверену фотокопију дипломе 
или уверења о дипломирању, 4) оригинал или оверену фото-
копију доказа (потврда или уверење) високошколске установе 
којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченим на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уколико је кандидат 
положио испите из педагогије и психологије - доставља ове-
рену фотокопију индекса или оверену фотокопију потврде 
факултета о положеним испитима из наведених предмета, а 
уколико кандидат има положен стручни испит или испит за 
лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односну испиту за лиценцу; 5) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије 
од шест месеци, 6) оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, 7) извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа не старије од 6 месеци, 8) доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности, не старији од 6 месеци, подноси 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. 
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 Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом на адресу школе: Средња 
школа „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63, са 
назнаком “За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
23262 Томашевац, Трг слободе 8

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду, мора испуњавати и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и ст. 2 Закона и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 - даље: Правилник), и то: 1. одговарајуће висо-
ко образовање у смислу чл. 140 Закона, за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника и Правилника, тачније кандидат мора 
имати једно од следећих звања: 1. професор математике, 2. 
дипломирани математичар, 3. дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4. дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, 5. дипломирани матема-
тичар-информатичар, 6. професор математике и рачунарства, 
7. дипломирани математичар за математику економије, 8. про-
фесор информатике-математике, 9. дипломирани математи-
чар-астроном, 10. дипломирани математичар-примењена мате-
матика, 11. дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 12. дипломирани 
информатичар, 13. мастер математичар, 14. мастер професор 
математике, 15. мастер професор математике и физике, 16.мас-
тер професор математике и информатике, 17. мастер профе-
сор физике и математике, 18. мастер професор информатике 
и математике, 19. дипломирани пеофесор математике-мас-
тер, 20. дипломирани математичар-мастер, 21. дипломирани 
инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), 22. дипломирани математичар-професор матема-
тике, 23. дипломирани математичар-теоријска математика, 24. 
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), 25. професор хемије-математике, 26. про-

фесор географије-математике, 27. професор физике-математи-
ке, 28. професор биологије-математике, 29. професор матема-
тике-теоријско усмерење, 30. професор математике-теоријски 
смер, 31. дипломирани математичар и информатичар, 32. 
дипломирани математичар-механичар, 33. мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани мастер, треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике, односно математике и информатике. 
Одговарајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, 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. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има наведено образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина. Остали услови: поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; знање српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
1. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), 3. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци), 4. доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); 5. уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 Закона; 6. кратку биографију; 7. 
пријавни формулар са званичне интернет странице министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци) кандидат је дужан да прибави пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати лич-
но или путем поште на адресу: ОШ “Младост” Томашевац, Трг 
слободе 8, 23262 Томашевац, са назнаком: “Пријава на конкурс 
- наставник математике”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг Кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-170

Чистачица (спремачица)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС,113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у члану 139, Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон)и у члану 16 
и 25 Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Ђура Јакшић” Перлез: 1. да има одговарајуће образовање 
и то: а) да има први степен стручне спреме, односно заврше-
ну основну школу; 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 изрече-
на 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 
2. доказ о одговарајућем образовању а) оверена фотокопија 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 3. 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 
4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у 
тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском језику 

(диплома/уверење издато на српском језику која се приложи 
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског јези-
ка под тачком 6), лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Комисија утврђује испуњеност 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 изабра-
ни 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 стан-
дардизованих 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 ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
директору, у року од осам дана од дана достављања решења 
о избору кандидата од стране конкурсне комисије . Директор 
о жалби одлучује у року од 8 дана од дана подношења. Рок за 
подношење пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са је 8 дана од дана објављивања текста конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање “Послови”. Пријаве 
слати на адресу школе: Трг кнеза Михаила 2, 23260 Перлез, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене 
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон 023/3813-170.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Спремачица
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену осмогодишњу 
школу (завршено основно образовање и васпитање); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати ради пријаве на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз кратку биографију 
са контактом; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, које према пода-
цима из казнене евиденције издаје полицијска управа, уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фото-
копије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанс-
ког 1, 23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
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дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (кандидат мора имати 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
б) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада елеткротехни-
ка („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) професор математике; 
(2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математи-
чар - професор математике; (4) дипломирани математичар 
- теоријска математика; (5) дипломирани математичар - при-
мењена математика; (6) дипломирани инжењер математике ( 
са изборним предметом основи геометрије); (7) дипломирани 
информатичар; (8) професор хемије - математике; (9) профе-
сор географије - математике; (10) професор физике - матема-
тике; (11) професор биологије - математике; (12) дипломирани 
професор математике - мастер; (13) дипломирани математи-
чар - мастер; (14) професор математике - теоријско усмерење; 
(15) професор математике - теоријски смер; (16) професор 
информатике - математике; (17) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примену; (18) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (19) дипломирани 
математичар - информатичар; (20) дипломирани математи-
чар - математика финансија; (21) дипломирани математичар 
- астроном; (22) дипломирани математичар за математику еко-
номије; (23) професор математике и рачунарства; (24) мастер 
математичар; (25) мастер професор математике. Лице из тачке 
двадесет четири и двадесет пет мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програмима из 
области математике и примењене математике ( са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Кандидат треба и да: 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 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) - уз кратку биографију са контактом; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, које према подацима из казнене 
евиденције издаје полицијска управа, уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс 
са документацијом доставити лично или путем поште на адре-
су: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 
23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање из области правних наука; у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 поро-
дици, одузимање малолетног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
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. 

ОСТАЛО: Кандидати ради пријаве на конкурс треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз кратку биографију са контак-
том; оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој 
врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о неосуђи-
ваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, које према подацима 
из казнене евиденције издаје полицијска управа, уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уве-
рење о држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фото-
копије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанс-
ког 1, 23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену осмогодишњу 
школу ( завршено основно образовање и васпитање); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs) - уз кратку биографију са контактом; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, које према подацима из казнене 
евиденције издаје полицијска управа, уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Напомена: Све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс 
са документацијом доставити лично или путем поште на адре-
су: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 
23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

Наставник електрогрупе предмета
у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

језику
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (кандидат мора имати 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
б) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада елет-
кротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани 
инжењер електротехнике; (2) дипломирани електротехнички 
инжењер; (3) дипломирани инжењер електронике; (4) про-
фесор електротехнике; (5) дипломирани инжењер електро-
технике и рачунарства; (6) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства. Кандидат треба и да: 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично 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 родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати ради пријаве на конкурс треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз кратку биографију са контак-
том; оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој 
врсти и степену стручне спреме; доказ о испуњавању услова 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образовно 
васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - мађарски језик; оригинал уверење о неосуђива-
ности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, које према подацима 
из казнене евиденције издаје полицијска управа, уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уве-
рење о држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: све фото-
копије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника - нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за 
конкурс са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанс-
ког 1, 23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”.

Школа је знање,
посао је занат
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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


